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 רפס

 תרקי תנפ5פ
 לש םימיה ירבד תונורכז-רפס אוהו

 ריעב השודק הליהק

 יקסלעבול בושאמאטמ

 ד"יח ר"הועב הנברוח דעו הדפוה םוימ

 הלוגס ידיחי הימכחו הינבר ,הלגד יאשונו השודקה הדע ייחמ תומישר
 םיקידצו םינואג םינבר שמחו םיעבש לש תודלות ליכמ ,םש ישנאו
 ישאר תוטישו תודלות טלבתנ דוחיבו ,לארשי ירואמו הרותה ירש
 ,קצאק ,אחסישרפמ ,םילודגה ם"ירומדאה ,תינלופה תוחיפחה תובא
 ךשמהו ה"הללצז דועו ,בושאמאט ,ןיזדאר-אציבזיא ,רוג ,אקבושטראי

 .סופדב ואב אל םויה דעש םישדח םירבד ,םתורודל תותלשושה

 לקנב רכד לכ אוצמל םינפוא עשתב תוחתפמ ופופב
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 לארשי ילודג תודלותו תודיסח ירקחמל ןוכמ הלוגסה לעפמ תאצוהב

 ןילבולד בושאמאט ק"ק| ןורכזל רפסה תאצוהל דעוה עויסבו

 קראי אונ ןילקורכ

 קיפל ת"כשת תנש



 םיווליצה ,תורחא תופטבו ,יִסלח \פואב םג ,תויבוה לכ

 וחכ יאבו רבחטמל וא הלוגס \וכמל תורוטש ,תונומחהו\

 6.077302% 1968 2ץ
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 ת"ישחזעב

 תרקי תנפ
 ריעה תודלות ללוכ

 תידוחיה ןילבולד בושאמוט
 הנברוח דעו -- הדסוה םוימ

 'יניהנמו 'ימכח תודלותו ,'יתודפומו ריעה תורוק

 ותרשש םהמו ,הב וכנחתנו ולדגתנו םתודלי שרע ריעה התיהש םהמ
 ,תוארוה ירומו םינייד ,תונכרה אפכ לע ובשיש שדוקה תדובע הב
 ,םישארו םיגיהנמ ,ם"ירומדאו םיקידצ ,תובישי ישארו הרות יציברמ

 סחיה ילודגו םש ישנא הדעה ישאר ,םירידהמו םירבחמ

 ,הלחתל םהיתומש יתכרעו יתררדפ ,הבר העיגיב יתפסא הלא לכ תא
 ,השודקה הדעה תראפתלו ןורכזלו ,חביחב תוינומדק ישרוד תלעותל

 תסרודהו תפרוטה 'יחה תועלתממ ת"ישה ידסחב לצינש 'ינבמ דחא

 א"יבל םולש



 הכרבו הרות תרכה

 עיבהל ביוחמ ימצע חא יתאגצמ ,םירבכוה םיארוָטה תושהל רפסה ישיגהב

 םיריגונה םירָקיִה ייורירי דובכל הרכה\ הרקוה הכרב\ הדות התושגר\ ,םיברב

 בל יבירג םיבושחה

 רעטנרעליג הנוי

 ןאמלירד יאמש

 קראטשצראה בייל ןועמש

 םחרועל תודוה רשפוא רפסה תעפוה רשא

 הכרבלו הבוטל םתולאשמ לכב ועשויש םהילע ןגת רפסב םירכזנה םישודקה תוכז

 רבחמה תריתעכ



 רפסה ןכות

 0 ןייטשנייפ השמ 'ר ןואגה בתכמ

 0 ןיקנעה 'ילא ףסוי 'ר ןואגה בתכמ

 | רבחמהמ (המדקה םוקמב) רפסה רעשב

 || אינלופב םידוהיה תובשייתה תליחת

 0/8 בושאמאט לש תוינומדק

 0/7 ד"יה ט"תו ח'ת תונשב תוטיחשה

 7 ט"תו ח"ת תנש תוגירהל תורוקמ

 8 ח"ת תנש לע םיזמר

 || ןויס 'כ תינעת

 0 בושאמאטב ונימיב ןויס 'כ

 0 'ידבשו ןילופ תמחלמב םידוהיה לבס

 0 תולהקה עשתב בושאמוט

 || בושאמאט ךרד םיעסונ ותקהלו קנארפ בקעי

 8 ב"לקת תנשב ריעה ןברוחו הפירשה

 7 ןעיצילאגל הדמצנו אירטסוא תוכלמל תרבוע בושאמאט

 0 בושאמאט ינברו ימכח םש ישנא
 / 37 ד"בא שודקה בקעי 'ר ברה (2 / 37 בושאמאטב מ"רו ד"בא חנ ברה (1
 להא ס"חמ בושאמאטמ בקעי ברה (4 / 39 ד"בא ד"יה שודקה יכדרמ ברה (3
 ברה (6 / 45 ד"בא אדוהי תיב ס"חמ ןסינ הדוהי 'ר ברה (5 / 41 בקעי
 ברה (8 / 49 ד"בא גילעז ןבואר ברה (1 / 49 בושאמאטמ ארפס יול בקעי
 יבר שודקה (10 / 50 בושאמאטמ ףסוי ברד (9 / 50 ד"בא אריפש קחצי
 ברה (12 / 53 ד"בא םייח ברה (11 / 51 בושאמאטמ דיייה ןגיובלעניצק סחניפ
 השמ ברה (14 / 54 ד"בא עשוהי ברה (13 / 53 ד"בא ןרעפלייה רזעילא
 ךיאמ ברה (16 / 55 ד"בא אריפש"אנהכ עטנ ןתנ ברה (15 / 54 ד"בא ןידלאג
 רזעילא ברה (18 / 56 ץנימ שריה יבצ ברה (17 / 56 בושאמאטמ ץנימ
 / 58 רישה תדובע ס"חמ יולה שריה יבצ ברה (19 / 57 ד"בא סלרעפ
 ס"חמ "יעמש 'ר ברה (21 / 61 תובא ץע ףנע ס"חמ ב"א םהרבא ברה (0
 השמ ברה (23 / 65 ד"בא ןייוו םוחנ םירפא ברה (22 / 64 אימשד אתעייס
 / 61 קצאקמ ןרעטשנעגראמ לדנעמ םחנמ ברה (24 / 65 ד"בא אקשיב
 ברה (27 / 84 בושטראימ ילסוי 'ר ברה (26 / 82 קצאקמ ש"מ דוד בהה (5
 / 96 ד"באר ןאמרעשירפ שיביל ףסוי ברה (28 / 92 בושאמאטמ עשוהי
 צ"ומ ןאמרעשירפ םהרבא ריאמ ברה (30 / 97 ןאמרעשירפ ילהשמ ברה (9



 בושאמאטמ ןושרג ברה (32 / 98 צ"ומ רעצנימדלאג ףסוי ברה (31 / 8
 ברה (35 / 99 רענייל בקע ברה (34 // 99 ןייד אקסוי ףסוי ברה (33 / 8
 (בקעי תיבה) רעעיל בקעי ברה (36 / 100 אציבזיאמ רענייל ףסוי יכדרמ
 רשא בוד לאומש ברה (38 / 107 ןיזדארמ ךינעה ןושרג ברה (37 / 5
 ברה (40 / 111 שירקור ץריה ילתפנ ברה (39 / 111 ץיבוקסיבמ רענייל
 / 112 ד"באר אשטיא ריאמ ברה (41 / 111 רהאביגייאנ יולה ןתנ קחצי
 -וואשאמאטמ רעב רזעילא יבר (43 / 211 ד"בא דלעפצרעה לואש ברה (2
 שריה ברה (45 / 116 רעטנרעליג ילשריה ברה (44 // 113 ץיוואבארג
 לארשי ברה (47 / 119 ד"בא זיוהיינ שיבייל ברה (46 / 116 רעוואשאמאט
 ןמחנ ברה (49 / 122 םילעחמ זיוהייג ריאמ ברה (48 // 121 זיוהיינ לאומש
 -דרעווש שירעב ברה (51 / 123 יקסוואנאי ןרהא בקעי ברה (50 / 123 זיוהיינ
 ברה (53 / 125 ד"באר טיירטשנעבעה ןתנ ברה (52 / 125 ד"בא ףראש
 השמ ברה (55 / 127 ד"בא "לא קחצי ברה (54 / 126 ד"באר ליצעג
 רעגניזז לאומש ברה (57 / 128 ד"יבאר לישנא ברה (56 // 127 ד"בא שיפנעניור
 יכדרמ בקעי ברה (59 // 129 רעגניז םחנמ סחניפ ברה (58 / 129 ד"באר
 ברה (61 / 132 רעדנעלאה בקעי ברה (60 // 130 יירוגליב ד"בא ןאמרעבליז
 ץ"ומוד רעמאהקראטש באז ברה (62 / 133 ד"בא יקסוואקדיש יבצ ןרהא םייח
 יכדרמ לאימחרי ברה (64 / 134 רימזיוצ ד"בא איינ לדנעמ ברה (63 / 3
 ריאמ ברה (66 / 135 ד"בא ןיבור שיביל ברה (65 / 134 ד"בא רעגרעבנייוו
 ברה (68 / 141 םאטשרבלה-ןיבור לאקזחי םולש ברה (67 / 140 ןיבור
 / 145 ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברה (69 // 145 ץיבוקסיב ק"ידבא ןודרוג יכדרמ
 שיביל "רא ברה (71 / 155 בושטראי ק"דבא רעמאזטיז חספ ברה (0

 155 ןמחנ ר"ב זיוהייג

 יי ד"בא בר תודוא דארגינראט ק"ק םע תניידתמ בושאמוט תליהק

 0 'יח שפנ ס"חמ סקאוו רזעלא םייח יבר ןואגה תודלות

 ל םיימשרה םינברה תמישר

 00 ריעב ם"יבושה
 יר (4 / רעדיינש בקעי יר (3 / םיראט םולש יר (2 / םיוב ףסוי יכדרמ 'ר (1
 .ןאמפיוק בייל ףסוי יר (6 // יקסוואנאשטשול רעב ףלאוו יר (5 / ץיוורוה ךורב

 0 0 0 8 םירידהמו ם"ילומ םירבחמ

 ןאמציוו דוד 'ר / 168 ןאדראג השמ 'ר / 167 יקסנייציזראג לארשי 'ר
 ילדנעמ 'ר / 171 רעשטלעוו עטנ 'ר / 169 קישאמאדא שיביל 'ר / 8
 / 173 ךעלימ ריאמ לאומש 'ר / 172 ןירטיצ ביל לארשי 'ר // 172 רעגניז

 .174 רעלגעיצ השמ קחצי יר

 4 (ןיטנארעמונערפ) םימתוחה תומש םש וספדנש םירפסה תמישר

 0000 0 40 הלפת יתב
 (4 :180 םידיסחד ד"מהיב (3 ;178 לודגה ד"מהיב (2 ;177 תסנבכה תיב (1
 ! 182 רימזאק"ץלעיק| ח"היב (6 ; 181 ילעשוהי יברד ח"היב (5 : 181 ינש תיב
 (10 :183 אמלעה ח*היב (9 ;183 זלעב ח"היב (8 ;182 קסירט ח"היב (7
 ! 184 ןיזדאר ח"היב (12 ! 184 ןיטאסיוה ח"היב (11 ;183 ןמחנ יברד ח"היב

 .185 בונישעיצדזנאצ ח"היב (14 ; 185 רעג ח"היב (3
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 188 .. ליחה תירב ,םינויצ ,הדוגא ,יחרזמ ; תיתגלפמ תוכייתשה יפל םינינמ

 ו 6 םייחה-תיבו אשידק הרבחה

 1 0 ןימלע תיבה

 103 8 תירבעה הלהקה ןוטלש

 ו םדק ימימ הרות םוקמכ בושאמאט

 0 תודיסחה ןיעמו רצבמכ בושאמאט

 00 7 בושאמאטב תובישי

 7 לארשי חצנ תבישי

 007 0 הרותה תודסומ

 0 שדחה ךוניחה

 ה יקצאנידרא בושאמאט ריעל יוול םשה

 207 'ירבחמו 'ינבר תמישרו יקציבוזמ בושאמאט תליהק תחצנהל הדעומ בתכמ

 0 8 ריעה תסנרפו היסולכוא רפסמו בכרה

 1 וואשאמאט ינב לש םייפא

 לו הנושארה םלוע תמחלמ ימי דע םידוהיה ייח רואית

 1-0 טדח"ערת תונשב תופירשה

 6-0 תומחלמ יתש ןיב

 7 0 ילכלכה םבצמ

 ה/ן' 8 יחרזמה תעונת

 ו הדוגאה תעונת

 ככ ..1465004440 1% םיבושח םיתב ילעב
 ילקעי ,רעלעה 'ירא ,רואינש ןמלז ,(ישזעב) רעשטלעוו ךורב ,לעזיק ןרהא
 לכדרמ בקעי ,דנארב ןושרג ,רעגניז םולש ,רעפראק קחצי ,רעמערקרעדעל
 השמ ,לוטש רטלא ,גנידלעמ לאומש ,ןייטשדלאג סחנפ ,טסקא המלש ,ץראהטוג
 םהרבא ,ןארפאש לאוי ,ןייטשלעמרעמ לאימחרי ,רעטנהעליג יכדרמ ,ררופש
 יתבש ,גולפ אדוי לכימ ,רעלפעט ןימינב ,רעצנאג שריה יבצ ,ןאמרעדיב לאקזחי
 אדוי לכימ ,ךאק ךינעה ,ןייטשדלאג ךורב ,קחאטשצראה דוד ,רעדנעלדעירפ
 םולש ,יילדג וינבו רעלפעט ילדנעמ ,רעבאפ ןויצ-ןכ ,רערעל לאקזחי ,רערעל
 עשוהי ,דלעפסקינאה ןויצ-ןב ,ילקעיו לאומש וינבו םיובגאלש לישעה ,יקלארשיו

 .ןיטשרוב בוד ,ותחפשמו ןהוזלשיפ



 8 םישודקה רכזל

 0 הסיסגהו העיקשה תונועב

 0 תורעהו תוטמשה

 0 תוחתפמה תריסמ

 0 םירפסה תמישר

 0 םינברה תומש

 ו תונידמו םירע תומש

 0 תובצמ יחסונמ המישר

 ל םימולצתה תמישר

 סתווי

 3 .:.0₪0₪8ָ2ָן[]ָ]8ם08₪ס=תתההפףפם ני.

 0 -/תתתסססשיינ

 ו-2 )₪ס==-=====הוונך

 ם%%עפאפ=ה=הההההייך

 וו. יונו

 .4..אוווו'וו(אווווו''*י,.3ו םינוגריאו תודסומ תומשו םינינע חתפמ

 0 תורכזהו תויזמד
 ןבואר ,קָאטשנייוו ףסוי ,ןאמטיל לאיחי ,שטיוועקניפ השמ ,גרעבנייוו ןימינב
 ריאמ ,רעלש ףסוי ,ןאפש 'ילא ,רעטנומ לרעב ,טומדעו 'ילא השמ ,רעלטראג

 ךינעה ,טאלבגעביוט רזעילא ,רעטופ חספ ,םיוברעגרעב בקעי ,רעדנעלדעירפ
 םייח ,אלאיב רשא ריאמ ,אלאפאט םייח ,סקאד קחצי ,רערופש קחצי ,לרעפ
 לאיחי ,לאטנעגנאל המלש ,ךאלמ לאומש םייח ,ןאמרעבא דוד ,גרעברעבליז ןמלז
 ,אלאפאט בקעי לארשי ברה ,יינש קחצי יכדרמ ,ץיפש קחצי ,ןייטשטאר יבצ ,ןירג

 .ןאמסעטאג ףסוי םהרבא ברה ,ןיטשרוב ךורב םהרבא ברה

 0 קידצ 'יהי םלוע רכזל

 ו | םישודקה ונתדע ינב רכזל

 הא - ר"ל -בוא



 ןייטשנייפ השמ
 םילשורי תראפת מ"ר

 קראי אונב
 ה*עב

 ,וואשאמאטמ ריעה ישנאמ ותודלימ אוה רשא ...ידידי הנה
 בותכל ץוחנל אצמ ,הרוהט 'ד תאריבו הארוהבו הרותב לודג םדא אוהו
 השודק הלהק התיה רשא ,וואשאמאט וריעמ תוערואמו תודלות רפסב
 וואשאמאטב ויהש םיקידצהו םינואגהל םשו די ביצהלו ,דאמ הבושח
 תנפ רפס ,םשב ותוא ארקו ,ר"הועב ריעה ןברוח דעו הדפוה טוימ
 עיקשהש םיריבכה תוחוכה יאדכו ,וחכ רשיי אבט אלעפל אנימאו ,תרקי
 תואמ וזיא לש הברה םירפסמ ,רבד לכל םירוקמה אוצמל ךרצוהש הזב
 ,חימכחו הינברמו וואשאמאמ ריעה ינינעמ המש ורכזוחש םינשב
 לש םחבש ,םיאבה תורודו ,הזח אמחי רוד ועדיש איה הלודג תלעותו
 םתתימב םשח תשודק לע םשפנ ורסמש קר אלש ,םישודק לארשי
 טרפ לכ לע םוי םוי ייחב םדואמו םשפנ ורסמ ךיא םג אלא ,ד"יה
 ועבקו ,תוצמהו הרותה םויקל ץעגונש המ לכב ,הרומחבכ הלק ,טרפו
 וכנחש ךיאו ,ינוע ךותמ ףא ,םהלש הקדצה השעמו ,הרותל םיתֶע
 תכלל ט"עמלו הרותל ונבל ררועתי ז"יעו ,םימש תאריו חרותל םהינב
 .םהישעמכ תושעלו םהיכרדב

 יכ ,ונצמאת יעורזו ומע ןוכת ידי םג תויהל ןוכנל יתאצמ ןכלו
 מ"ומ ונל שי תובורק םימעפלו ,ונרודב הלוגס ידיחימ אוחש דבל
 אתיירואב קפועל יל עודיו ,פ"עב\ בתכב ,הכלהלו אתיירואד אלופלפב
 םישודקל םשו די תושעל ידכב תע אצמל ע"א ענמ אל מ"מו ,ארידת
 דבכ ושרדש ל"זר ירבד םייקו ,הבר חעיגיו למעב ,המח ץראב רשא
 וננחש תורחאה תולעמב םג ,ךננחש המ לכמ ,ךנוחמ אוהש ךנוהמ 'ה
 לע רובד רבד רדסל עדויו ,תוינומדק רקוחו אבר ארפס אוהש ,ת"ישה
 הארנ ירה ,הזכ רבדב קפע ,והומכ לודג םדאש הז ליבשבש ,וינפוא
 .דאמ בוט רבד אוהש

 דעו לחהמ םחילע יתרבעו ןיטקעראקה ימצעב יתיאר ירה
 הנכהו הלודג תואיקב םגו ,הזב ול היה העיגיו למע המכ יתיארו ,הלכ
 הכרבב ומדקל ונילע ןכל ,ןוכנ רודסבו תולודג תונורשכב הריתי
 .אלמ ףסכב הזה בושחה רפסה תחקלו רשפאד המ לכב ורזעלו ,הלהתו

 ר"הועב עריאש ארונה ןברוח לע באוכ ובלש ימ לכש ינחטבומו
 ברהל לודג רבדב רוזעי ,הימכחו הידמולו הרות ריקומ אוהו ,ונימיב
 לש םתוכזו ,םימשח ןמ לפוכמו לופכ םרכש 'יהיו ,א"טילש רבחמה
 ןויצ תמחנב בורקב תוארל הכזנש ונל דומעי םישוחקהו םילודגה
 .ונקדצ חישמ י"ע םילשוריו

 המיתח רמג תנש ירשת ג"יב ,הימכחו הרותה דובכ ןעמל ח"וכה
 ו ןייטשנייפ השמ .קראי אונב ק"פל חפוט
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 ןיקנעה 'ילא פסוי
 קראי אונ

 .ח"כשת וצ 'ג םוי ה"ב

 םרומח שיא ,אריקיו אבר ארבג יאהל ,הכרבו הבומ קיזחנו ואוב
 יבוהא ידידי ה"ה ,תולוכשאה שיא רפופו םכח ,תודמו תולעמב םעמ
 םשב דאמ בושח רפס ונל גישה ...בגשמל עדונה ...יעדוימו יפולא
 ,םינחורה היגיהנמו ןילבולד בושאמאטב ק"ק תודלות ליכמה ,תרקי תנפ
 םינובנו םימכח ,םיקידצו םינואג םש ישנאמ ףיקמו םלש רואית ןתונו
 עברא ינפלמ םאצומל רתחו ,תורודה לכב ת"ישה לתשו קלח רשא
 ק"קל הקיז וא תוכייש םהל ויה םלוכו ,ונא ונרוד דע חנש תואמ
 .לבתה ינפ לע םתקדצו םתרותב וריאה םשמו ,בושאמאמט

 לארשי יעור לש םהייח לע ,תובושח תועידי אלמ רצוא אוהו
 רהוזה רבע ןמ תונוהכז ,ללכה תבוטל םתלועפ לעו ,םתיערמ ןאצ לעו
 ,תולגח תוכשחב ונל וריאהש תודהיבש רואמה יוליגבו ,םימודק דוהב
 תושיגנ ,תולבגהו תוריזג לש םייחב הרצב תותעל םג םייקתהל ולכויש
 ,םשה תשודק חבזמ לע םימד תשודקב ושדקתנש ןורחאה רוד דע ,תורצו
 .ד"יה םישודק תומו םירובג-ייח ,םתומו םהייחמ ןמאנ רואיתב

 לעבו הארוהו המכחו הרותב לודגל רבכמ רבחמה ברח תא יתעדי
 לארשי ילודג תודלותב םג יכ יתעדונו יתיאר וישכעו ,ןיוצמ ןורשכ
 הדע חיצנהל ,בר ןורשכב רפס רביחו ,תומילשו תוצירחב הדה וחי
 תא ךשומו לק האנ ןונגסו ןושלב ,הצרעחהו דובכב היגיהנמו השודק
 וירבד הנבש ,תירוקמ הריצי איהו ,דחוימ ןחו םעט בוטב רדופמו ,בלח
 הדעה תורוקל םיעגונה םירבד אצמ םהבש םירפס תואמ הברה דופי לע
 .תחא הביטחל םאשְעו םרדסו ,הימכחו

 תובא תשרומ ליחנהל ,ןיעמו רוקמל שמשי ורפסש ינחטבומ
 רוד ועדי ןעמל ,םיאבה תורודל םריבעהל ,םימדוקהח תורוד תורוקו
 שפנ תריסמב ,וניתובא ושעו ולעפ רשא תא ,םחל ודלוי םינב ןורחא
 סופדב וקקוחיש וירבד אופיא םיוארו ,ותלחנו ומע ותרותו 'ד דעב
 אינלופ תודחי ימשב הריהזהש הרוהטו השודק הדעל רפסב ןורכז תויהל
 .םימש תאריו חהרותב

 ועייסיש ולא לכל דומעי המה ץראב רשא םישודקה תוכזו
 הכזנו ,הבוטל םתולאשמ לכב תוכרבה ןועממ וכרבתיו א"טילש רבחמהל
 .א"בב המילש הלואגל

 ןיקנעה 'ילא פסוי
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 רפסה רעשב

 (המדקה םוקמב)

 ןברוחב גרההו חבטה ימי -- םעזה ימימ הנש םירשע ורבע ופלח רבכ
 --ט"צרת לש 'ינשה םלוע תמחלמ ימיב ,ד"יה אפוריא תודהי תדמשה לש ארונה
 המואמ השענ אל דוע וננובאדלו ,ש"מי םהירורגו םינמרגה םיחצורה י"ִע ה"שת
 ,השוע החכש הברהו ,םשה שודיק לע וגרהנש םישודקהו םירובגה תומש חיצנהל
 אל יאדובו ,תוכיאב ןהו תומכב ןה תודיבאה ךרע ועדי אל םימיה תוברבו
 םע לכה ורקע םיחצורהש ינפמ ,חורה ירובג תא לדגש שרעה תא וריכי
 לדוג לע רכיהו תוא וליפא וירחא ראשנ אלש ונירבש םיכ לודגו ,שרושה
 .ןברוחה

 טרכז רפס תאצוהו תכירעל דעוה ונריע ישנא תשקבל יתינענ ןכל

 לש רצבמ ,אינלופב תוקיתעה תוליהקהמ תחא ,ןילבולד בושאמאטמ ונריעל
 ימימ ונריעב תודיסחהו הרותה ייח לש אשונה לע בותכל ,תודיסחו הרות
 ,טרפב הנברוח דעו הדסוה םוימ בושאמוט ימכחו ינבר תודלותו ,ללכב םדק
 ישנא תורוקו תודלות תכירעב החמומ ינניאו ,יעוצקמ הז ןיא יכ םאו
 יכ .תונייעמה ומתסנו תורוקמה ושבי יכ ,םילודג םיישקב יתלקתנו ,םש

 םישדחה םיסקנפהו ,ןברוחח ינפל םינש הברה דבא קיתעה סקנפה
 קיתעהל רשפא יאו ברחנו סרהנ םייחה תיבה םג ,האושה ימיב ודבא
 וא הפיקמ הדובע הזיא רפסב יתיאר אל םלועמו .תובצמה חסונ תא םשמ

 םוימ בושאמאטב ידוהיה בושי תודלות תדיקחל עגונב םלש רמאמ וליפא

 םינינבמ םימולצת השעש ,ל"ז ןיבור ריאמ ברה בוטל רוכז םרב .הדסוה
 .ןורכזה רפסל וסנכנ וראשנש םחמ הזיאו ,תוקיתע תובצמו םיירוטסיה

 טטרב כ"עו ,ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאש םכחה רמא רבכ ןכא
 ךרעה תא יריכמו יעדויב ,הכאלמה לא יתשגנ דובכה-תאריו שדוק ישגרבו
 יתלמעו יתחרט ,רישעה םרבעו ונריע ישודק תא חיצנהל דיקפתה תובישחו
 ישנאמ רכז אוצמל םיקיתע םירפס יתקדבו יתשפח ,תכשממו השק הדובעב
 אוצמל העיגיו למע לב יתכשח אל ,הבר הדיקשב םילמנ-תדובע יתדבע ,ונריע

 יתמשר ,בושאמוטב םידוהיה לש רישעה םרבעל עגונב תונוכנו תויתמא תועידי
 ינזא יתמש ןטק יתויהב דוע יכ --) 'יסנרפו ריעה ינקזמ יתעמשש טרפ לכ
 יתפסאנ יתרבצ 6- ריעה ינקז לש םהיתודגאו םהיתורמא טולקל תסכרפאכ

 יתעגי (תירוקמ הקידב רחא) הפ לעבשו בתכבש סופדבש החישו רופיס לכ
 תא יתנייצ רבד לכב) םינמאנ תורוקממ בושח רמוח ת"ישה תרזעב יתאצמו
 .(העידיה תא יתבאש ונממש רוקמה
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 לש םהייח תודלות ירחא רוקחל ,ידיב הלע ה"בו ,וקל יל יתמש דוחיב
 אציו ונריעב וכנחתנו ולדגתנש וא תונברב ושמשש םיקידצו םינואגה םינברה
 םיגיהנמל רודו רוד לכב ונריע התכז הדסוה םוימ יכ ,ץראה ברקב הלהתל םמש

 הרבעו תורודלו העשל הבורמ התיה םתעפשהש ,המוק רועיש ילעב םיינחור
 ינב תובלב םלועל ריאי םמש םהמ הברהו ,ונריע תופנו תולובג תא

 בושאמוט המרת םינפ-תברו הדבכנ המורתו ,םהירוזפ תומוקמ לכב לארשי

 .תינלופה תודחיה תודלותב ריהזמ ףד הבתכו תינלופה תודהיה ןויבצל

 .ל"ז ט"שעבה ךרדמ תודיסחה לגד יאשונ ןיב דוחיבו

 םיבוט :זורכהמ תוביתה ישארש ,האנ זמר רמאש ,דחא לודגמ יתעמשו
 תורואמש ,בישאמט ןוותא ןה ,'וכו תעדב םרצי וניקלא ארבש תורואמ
 רשאו ,תוצופתה לכב תודהיה ימשב םיחרוזו וחירזהש בושמאטמ ולע םילודג
 .קדצ לאוגה תאיב דע הכלנו העסנ םרואל

 ןיקדסו ןירוחל יתעגה יכ ,יתרטמ לא ינתאיבה תיישה תרזעב יתדיקש

 םיקיתע םירבד יתיליג ,תוינומדק ירקוחל םיעדונ 'יה אל רשא תורוקמ יתיליגו

 םידדוב םילבשכ םירזופמ קר ומל רכז ןיאו ןמזה ךרואב וחכתשנש םינינעו

 תוכמסומו תובושח תועידי ןווגמ רמוח יתאצמש ה"בו ,םיקיתע םירפסב

 ,תונברה לגד יאשונ לש דוחיבו הביבסהו ונריע תודלותב ריהב רוא וציפיש
 ימצעב רשא ,ןווגמ רמוח יתאצמו ,אינלופב םידוהיה תודלותב רוא ינינפכ םהו

 רמוחה דוסי לעו ,םיבושח הכ תורוקמ תולגל ידיב הלעיש שארמ יתימד אל
 'ינב בטימו ונריע םש תא חיצנהל ,אשונל הצרעהו תוירחאב יתשגנ ,ףסאנה
 תורעה הברה םע ,ונריע יבשוי לע ינחורה םמתוח ועיבטהש ,םיבושחהו םילודגה
 ונינב יניעלו וניניעל טילבהל ,תוחפשמ תברק לש ןיסחויה תלשלשב תרוקב-ירבדו

 ישיאב רוצאה אלפנה ןויזח תאו ןח-ירוטע תויומד לש םיאלפומ םיסופיט תא
 .םתקדצו םתרות רהוזו םהייח תליגמ שורפל ,הלא קנע

 הרתכב הריהזמ הנינפכ םהמ דחא לכ תא םיאור ונא תופוקת קחרממו
 .טרפב וואשאמאט תלהק לשו ללכב ןילופ תודהי לש

 ישארו םינבר שעמ ישנאו חורה ילודג לכמ הליחמו החילס שקבמ יננהו

 ,ירמגל םהמ יתעדי אל וא םיתחכש ילוא ,ונריעב םרואמ וליצאהש תובישי

 תומד יתטעמו ,םנואג תרדהל יוארכ םתוא יתכרעה אל ו"ח ןפ יתרכזהש הלאו
 םדובכ תלקה תמחמ אלש עידומ יננה ,םהישעמ תלועפ ךרעו ינחורה םנויבצ
 .החילסה םתאו .העידי ןורסח תמחמ טושפ קר ,ו"ח יניעב

 הנומתו םלש רויצ תתל דוע קיפסמ וניא ףסאנה רמוח יכ יתעדי םג

 ,תינחורה התינבת תומד התיה ןאכ בותכש הממ רתוי יכ ,ונתליהק תורוקמ הפיקמ

 תינופצמ העגרהו שפנ-קופיס יל שי תאז לכב לבא ,תומילשב הנניא יתכאלמו
 חיצנהל םייחהו םיתמה דעב יתבוח תואלמל ינורשכו יחוכמ רתוי יתישעש המב

 וש



 יתלוז ואוביו דוסיה יתחנה םינפ לכ לַעו ,תורשפאה רדגב יתדע ינב תא

 ,םיארוקה ינפל תעכ שיגמ ינאש טעמה הזב םג יכ חוטב יננהו ,ומילשיו

 הברה וב שי יכ .םינברה תודלות יבבוחו תוינומדק ירקוח לצא דאמ בושח 'יהי
 םינמאנה 'ינבו השודקה וניתלהק ןורכזל ךבדנכ שמשי יסרטנוקו ,תורוצנו תושדח
 תורוד ועדיו ,הב ורג וא תונברב ושמשש לארשי ילודגל הבצמו .ד"יה םירקיו
 ,אינלופ תולגב קחדו ינוע ירוסיו תולגה רוכ ךותב לארשי לעפ המ םיאבה
 .ןילבול ךלפ בושאמאט ריע המשש תחדינ הניפ ךותב

 ךכיפל ,קוחרמ טיבי שונא (וכ ,הכ בויא) קוספה לע י"שרב הארו

 ,םהמ דמליו םינושארב עריאש המ לואשל קוחרמ טיבהל שונאל ךירצ
 חקל וחקיש ,"םלוע תומי רוכז, יווצה לש הלודגה תלעותה ןיבהל שי הזמ

 תריסמב םתלהק יכרוצ תא וניתובא ונב ךיא ,םתלועפו םתקדצמ בוט
 םהיתובא תשורי לע ורמש ,הרותה יקוח פ'ע םהייח ורדסו ,תישונא-לע שפנ
 תודהי לש דחוימה ןויבצה לע ורמש םייוג ןומהו םי ןיבו ,הצרעהו הביחב
 .ד"יה וחצרנש ויתובא תובאו ויתובא ןיבל םויה לש רעונה ןיב רשגי והזו ,חצנה

 רוד -- ונרוד ינבמ דחא לכ לע לטומה -- יתבוח ידי יתאצי הזבש בושחא

 לש הנמשו התלס התיהש ,אינלופב םידוהי ייח לש בהזה תפוקת םילשהש
 ינב לכל םתמכחו םתקדצ ,םתרותב תפומלו אמגודל ויהש ,אפוריא תודהי
 םהייחמ וברקב גפסו עדיו האר אוהו ,תונורחאה הנש תואמ עברא ךשמב הלוגה

 ,םישודקה םהייח חרוא תא חיצנהל ,וילע ץבור ירסומ בוח ,םילאידיאהו םיינחורה
 ליצהל ,התרוצו התומד תא תולעהל ,הייח יוה ראתל ,היתודלות תא רזחשל
 ונירבעמ תונורכז תולעהל ,החכשה ןוילכו 'ישנה םוהתמ ליצהל דוע רשפאש המ
 יליצא תא ועדיו וריכי ,רודו רוד תונש וניבה םייקל ,תינחור הניחבמ ריהזמה

 תכרעה ךותמו ,םעה תמשנ תא וניזה רשא שעמ ישנאו הרותה ירובגו חורה

 םייח ,רדהנ הזחמ ונינפל טלבתמ תינחורה םתומד רואת ךותמו םתוישיא
 תינחור הריצי לש םייח ,המשנה יפויו חור רהטב שפנה ךזב הרידת תולעתה לש

 תובגשנ תופיאשו םילצאנו םילענ חור ייח לש םירדהנ םיסופט ,תיאליע

 הוהה ,רבעה ןיב רשגה הנבי הככ .ורבחל םדא ןיב ןהו םוקמל םדא ןיב ןה

 דייח ויח רקיעב אלא ,םישודקכ ופסנו וגרהנ קר אל וניתובאש ועדיו ,דיתעהו

 ,תושיגנ ,ינוע לש תונויסנ ךותמ נ"סמב ןכות אלמו םייסיסע תודהי ייח ,םישודק

 ובאש םהמ חצנ תונייעמו תוראבמ םיאבה תורוד םג ובאשי .תולבגהו תוריזג

 ,םירמהו םישקה םייחה תונויסנ לכב דומעל ןוחטבהו ץרמה ,זועהו חכה וניתובא

 םהו ,הפורצה םתודהי תתימאו תרהטב קיזחהל הלודג ךותמ וא ינוע ךותמ םא
 ד"סב אוצמל םיוקמ ונאש תלעותה איה תאזו ,תפומלו אמגודל ונל ושמשי

 .ונמע ישודקל ןורכזה רפסב

 האושהמ םילצומה םידואה רשקלו דחאל הלודג תלעות 'יהי ירפס םג

 ימי חכשנ אלו ונחכש אל יכ תוארהל ,ץרא יוצק לכב םיצופנו הארונה
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 דיתעה ייחל דוסיה וויה םהש ,שונא ייחב םירחבומה םימי -- ונירוענ

 םדק ימי ונינפל וארתי ,רבעה לא הטכהבו ,וניתפקשהו וניחור תא ובצעו
 קמועב םינופצה תושגרה וררועתיו תונורכזה ושדחתי ,םתראפתו םויז לכב
 אוה רשאב ידוהי לכ בלב תננוקה תימינפה תידוהיה הדוקנה בהלתו ונבל

 יכרדב זחאהל תלעופ ,ןווגמהו רישעה רבעהל הקושתה שא ילחגו ,םש
 (1 'יעשי) קוספה םיוקיו ,תוצמהו הרותה ךרד םכרדמ קתנהל אלו תובא
 םרוקמ תא םינב ועדי ,'וגו םתרקנ רוב תבקמ לאו םתבצח רוצ לא וטיבה
 .םתובא תלחג לע ורמשיו

 םהייח תונש רדט יפל ללכ ךרדב יתרדס םש ישנאו םינברה תודלות תא
 וכישמה םהיצלח יאצוי םגש אתלישוש ודימעהש ולא קרו ,בושמוטב ורגש

 הפוקתב ויחש םגה םתובא ירחא ףכית םתוא יתבצה ,ָּתונברב םהירחא
 םינשה רדסו ,תיתחפשמה תולשלתשהב עצמאב קיספהל אלש ידכ ,תרחואמ

 .תונברב גוהנל ליחתהש החפשמה שארמ תבשחנ

 םירמאמ ןכ םג יתסנכה רשפאש המכ דע סרטנוקה םילשהל ידכ

 ,םישנא ראשמ םינברה תודלותב

 התיה השודקה וניתלהקש ןעי ,תרקי תנפ סרטנוקה םש יתארק
 ,אינלופ תודהי לש רדהנהו שודקה ןינבב הניפה ןבאו הבושח תיוז תמאב
 תודלותל רפסה ןינב יתרמג אלש יתעדיש יתנווכ שיגדהלו טילבהל םגו
 יהיו .ןינבה ומילשיו םיבדנתמ ואביו ,ןינבל דוסיה יתחנה קר בושאמאט
 .םדאו םיקלא יניעב ןח אצמת וז יתדובעש ןוצר

 יתישע ,דוחיב ותוא ןינעמה רבד לקנב אוצמל ארוקהל לקהל ידכו
 םהמ םירפסה תמישר (1 :ןלהלד רדס יפכ םינגפוא עשת פ"ע םינוש תוחתפמ

 םירבחמ ,םינברה תומש (2 ,רפסב ירבדל תורוקמה םהו יתועידי יתבאש
 ,םישנה תומש (4 ,םישיאו םיסיפדמ ,םירידהמו ם"ילומ תומש (3 ,םימיכסמו
 תמישר (8 ,תובצמ יחסונ תמישר (7 ,תונידמו םירע תמישר 66 ,םיוגה תומש 6
 .םינינעה חתפמ (9 ,םימולצתה

 ,הרהמב הכזנ םתוכזבו ,'יקנה םמד תכופשת ודוגרפב הארי ת"ישהו
 .הקדצל הרומה י"ע ,הלמחו הבהאב ,המילש הלואגל

 ,יניע עמדו יבבל םדב בתוכה

 אייבל םולש

 אינלופ תלוג ינבמ דח
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 תרקי תנפ

 אינלופב םידוהיה תובשייתה תליחת

 ;םידוהיה 'יסולכוא ועיגה ןיאמו ןיליופב בשייתהל םידוהיה וליחתה יתמ
 והזו ,לפרעב הטולו הלאשה הרתפנ אל ןיידע ;םיינוירוטסיהה ירקחמ לכ ירחא
 םינבר םע ףיעסמו חרופ ידוהי בושיש קפס ןיא םלוא ,םידימת םירקחמל אשונ

 ליחתה ,תודדוב םירעב קר וא ןיליופ לש קלחב תונגרואמ תולהקו םיקהבומ
 ונבר ידימלתמ) עורז רוא רפסבש טטצל יאדכ ,ישישה ףלאל ש"יר תונש ףוסב

 ןיליופ תונידמב תומוקמ בורב.. בתוכ (ג"יק 'יס א"ח ע"קתת תנשב םת
 ןיבמ םדא םהל םירכוש םקחוד ךותמ ,הרות ידמול םש ןיאש ,ןראגנואו איסורו
 קופיס ןיאש ינפמ ,םהינבל דמלמל םגו צ"מ ץ"של םהל 'יהו ,ואצמי רשא
 .םתייחמל רכש םהל תתל רוביצו רוביצ לכ דעב

 ןיליופב תומוקמה בורב הנה... ב"יק 'יס ג"ח ךורב רב ם"רהמ ת"ושבו
 ...דמלמו ךרד הרומו ץ"ש םהל אוהו ,ואצמי רשאמ םדא םהל םירכוש

 התיהש) אקארקל בישה ,ה"נ 'יס (ס"ק א"ה דלונ) אנורב י"רהמ ת"ושב
 תורודה ילודג בורו ,אפוריא חרזמב תודהיה לכל הרות לש ןילפורטמ כ"חא
 יבל ינאלמ אל ;ריתהל םידדצ ידיב שיש יפ לע ףא.. (תונברב םש ושמש
 .הרות ינב םניאש יפל לקהל

 דוע ט"ק תנשב יכ ,אזיימריוומ םייח ריאי יברל ריאי תווחב ןייעו
 .ןיליופב םסרופמ םכח 'יה אל

 הרותל דוסיה חנוה ןהבש הראפתל תוססונתמש תונושארה םירעה
 'יה הנה ןה ,קסירב ,אקארק ,ןילבול ,בובל ,םירעה םה םייתד םיירוביצ םייחו
 .תודהיו הרות תצפהל תונושארה תונחתה

 ל"ר תנשב ןגרואמ ןפואב ידוהיה קפואב חורזל הליחתה קסירב תדע
 ל"שרהמה לש ונקז) תפוצמ לאיחי יבר תא ולבקו דבוכמ ידוהי בושי רוחב
 עיגהש תעב ב"נר תנשב ריאהל השמש הליחתה בובל ןגיהנמו ברל (ןילבולמ
 םיראותב ויעדוימ ול וארק רשא (שינקוק אפור) בקעי ןב יול יבר ןואגה םשל
 מ"רו ד"באל בובלב לבקתנו ,לאגיטרופ ישרוגממ 'יהו הלוגה זיע ןואגה ףולאה
 .ב"סר תנשב רטפנו

 לע תבשב א"ער תנשב הרותה םלועב התראפת תפוקת תלחתמ אקארקב |
 .(ןילבולמ םירהמ לש וניקז) רשא יבר לבוקמה ןואגה תונברה אסכ
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 תרקי תנפ 16

 קאללאפ בקעי יבר ןואגה םש ךלמ תע הממורתנ ןילבול לש הנרק
 | .(ב"פר--ב"נר)

 יגהנמל רוזחמ ,דאמ יטא בצמב ומדקתה ןיליופב םיינחורה םייחהו
 .(םרפסמל 1522) ב"פר תנשב גארפב הנושארה םעפב ספדנ ןיליופ

 בורו אינלופב תוקיתעו תובושח יכה תוליהקה תחא בולסרעי תלהק
 ןינעמו .ןילבולו בולסרעיב ומייקתה תוצראה עברא דעו לש יגיהנמ תודיעו
 לצא התוא ולאשיו .םהלשמ ארקמל ת"ס בולסרעיב דוע 'יה אל ח"סש תנשבש
 ףסויל תיראשו םשבו ,ד"פ 'יס ןילבול ם"רהמ תי"ושב ןייע) אלשימערפ תלהק
 ,בולסראיב םידוהיה ,גרעבנייטש .מ) .(7 דומע ה"נרת אקארק ,קדצ ןהכ
 .(9-6 דומע ,תינלופ תפשב 1933 באלסורי

 .חתפתהלו שרתשהל בושאמאטב ידוהיה בושיה ליחתה רבכ הפוקת התואבו
 טנשזאל ןמ שאמאט ןודאמ םאצומש יקסיומאז םיליצאה תחפשמ 1517 תנשב
 דינש תנשב ריעה הדסונ ימשר ןפואב יכ םאו .םידי תבחר איהה ץרא לבח ונק
 ךיסנל דלונ 1594 תנשבו ,וואטילעי םדקמ ריעה םש םלוא ,1594 םרפסמלו

 הז לבא ,בושאמאט ריעה ארק ומש לעו שאמאט ותוא ארקו ןב יקסיאמאז ןאי
 בושי םיכומסה םיבושיב וא םש םייקתה תוחכוהה לכ יפכ לבא ,ימשר ןפואב

 תוקיתע תובצמ םשו ןשיה םייחה תיב איה תכמסמ יכה החכוההו ,לודג ידוהי
 .הטילפל וראשנש ה"פש תנשמ

 יערא ןפואב םיכומסה םירפכב הליחתמ ובשייתה םידוהיה יכ יתרעשהו
 תובשייתה תושרל ןוטלשהמ ימשר ןוישר ולבק אלש ונייהד יקוח אלו
 ,ץטיווישיט .תוכומסה תורייעמ וקפתסה תדה יכרוצו ,תיתד הלהק ןוגראו

 לעש ,יקסיומאז שאמאט ךיסנה ןתנ 1621 תנשב קרו ,המודכו זלעב ,לאקאס
 םש ובשייתנ רבכ תמאבש תואיצמל ימשרו יקוח ףקות ,ריעה הארקנ ומש
 תינבנש ריכזמ בושאמאט ריעה תודסוה תזרכבו ,הזל םדוק הברה םידוהיה
 1422 תנשב דועו ,ריעה רוורפ תמאב התיהש ,אנזיגערל ךומס חטש לע
 ארקנש אוהה םוקמב ידוהיה בושיה ליחתהש ןמזה קוידב תעדל ןכל ,המייקתה
 םיבשייתמה ועיגה םוקמ הזיאמ תעדלו ,עובקל רשפא יא ,בושאמאט ב"חא
 יכה ןמ תחא החפשמ התיה ונריעבש הזמ קר ,רעשל השק םידוהיה
 דרפס יטילפמ ויהש רעשל שי הזמ ילוא ,לאנברבא םשב ריעב תוקיתוו
 1 הדסוהב שטשאמאזב ןכ םג ובשייתהש

 ךומסה אקבושטשאל רפכב לודג ידוהי בושי םייקתה תחא הדגא יפלו
 השמ 'ר ברה ונדידי םגו .ןשי םייחח תיב אצמנ םשש םירמואו ,בושאמוטל
 רמא בושאמאטמ ר"ומדאה ,ל"ז שובייל ףסוי 'ר צ"ההב א"טילש ןאמרעשירפ
 המכסה ספדנ 'יהש ,ה"הללצז י"רהמ וניקז לש חיהיבב ןשי רפסב האר אוהש
 .אקבושטשאלל ךומסה בושאמאט ריעמ טנארונימערפ וא
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 .ל"ז ןיבור ריאמ ברה ךזנגמ ונידיל ועיגה ,תוקיתע יכה תובצמ םוליצ

 בקעי אציו ךלהתיו
 םהרבא 'ר ןב -צה והירוהי
 ךלהתיו ךורב 'ך תב העונ
 םיהלאה תא ךורב םהרבא
 גח ברעב םיהלאה תא
 תנשב תכפסה שאר ברעב
 ק"פל ה"פש תנשב הנשה

 ק"פל הפש

 הרוסמה יפכו ,ןיזדאר י"רומדא י"ע םעפל םעפמ ושדחתנ תובצמה

 ושדחי הרצ תע לכבש םלצא לבוקמ 'יהו ,םהיצלח יאצויל םמצע תא ובשח

 .ועשוויו תובצמה
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 תרקי תנפ 8

 בושאמאט לש תוינומדק

 תונושארהו תוקיתעהמ תחא איה ןילבולד בושאמוטב םידוהיה תלהק
 .אמלעח לילגל הכייתשה ,הנטקה ןילופ תנידמבש

 ,תולילגו ,הנטקו הלודג תונידמ הברהל תקלחנ ןיליופ ץרא התיה עדונכ
 תולודג תולהק רשא אזלעב לילג ,אניירקואו ןילאוו ,איסור הללוכ בובל לילג
 ינינעב דוחיבו ,הל וכייתשה הביבס רשא הברה םידוהי יבושיו תונטק םע
 .תולהק ינינעו םיסמ ימולשת

 ודכלתה ,םיסולכואב םיטועמ ןיידע ויהש ,םידוהיה תובשייתה תליחתב
 הנידמה בר םשארל ומשו -- אזלעב--אמלעח--ןילבול :תולילג השלש ודחאתהו
 ק"דבא ןרהא אדוהי יבר ןואגה ברה ה"ה ,ל"נה תולילגה השלש לכ לע חקפיש
 ןושארה ברל ןושארה דנומגיז ךלמה תאמ רשאתנ (1522) ב"פר תנשבו ,אמלעח
 שיא יולה יבצ ברה ,לארשיב תולהקה תורוקל) תורכזנה תולילג השלש לע
 תרבוח ו"ט הנש א'צרת טסעפ אדוב לארשי ימכחל הפוצהמ סיפדת ,ץיוורוה
 קאלאפ בקעי יבר דימלת) אנכש 'ר יברה ןואגה הנמתנ ותריטפ רחאו ('ינש
 -אזלעב תולילגב םידוהיה רפסמ לדג םייתניב .(א"'מרה לש וברו זנתוח
 לילגו אזלעב לילגו ,הליבחה הדרפתנ אנכש םולש יבר תומ ירחאו ,אמלעח
 וכרטצה אלש וחתפתה רבכ יכ ,המצע ינפב תחא הנידמל ושענו ודחאתה אמלעח

 יבר ןואגה ללוכה בר וכילמה םהילעו ,ןילבול יגיהנמב םייולת תויהל דוע
 ,םמצע ינפב הנידמה דעו םהל 'יהו ,ןרהא הדוהי מ"גהב אמלעח קידבא והילא
 יתבו םיינחור םיגיהנמב תודיוצמו תורדוסמ תולהק וסנכנ וללה תולהקה ןיבו
 ,םייבושו םי"צומ ,םינבר ,תואווקמ ,תורבק יתב ,תובישיו תושרדמ יתבו תויסנכ
 ונריעו בוצשאל ,דארגינראט ,ץיווישיט ,ןישרעבעש ומכ הרות יציברמ
 תונש ףוסבש םירהמנ םידעצב חתפתה בושאמאטב ידוהיה בושיה .בושאמאמט
 םינואגו הרות ירידא תונברב םש ושמש רבכ ו"ית תונש תוליחתבו ןיישה
 םיכרבאו םירוחבה בטימ ורהנ 'ילאש הבישי ונריעב ודסיו .םרודבש םימסרופמ
 היתובצמש םייחה תיבו ,האושה דע םייקתהש לודגה נ"כהיב ונב ,תולילגה לכמ

 .םינמרגה י"ע םייפה תיב תסירה דע ורמשנ ה"פש תנשמ

 הנידמב םימסרופמ ויהש םינושארה םינברה תומש ריכזהל יאדכ
 יניגמה יחא יכדרמ יבר ,חנ יבר ומכ םויה דע םיעדונ םהמ הברהו םתונואגב
 ,קצולסב מ"רו ד"באל כ"חא לבקתנש ד"יה בקעי יבר ,ד"יה אקארקמ המלש

 כ"'חא לבקתנש אדוהי תיב ס"חמ א'שרהמה ידימלתמ ןסינ ר"ב אדוהי יבר
 .(םינברהו םש ישנא קרפב םתודא האר) שילאקב ד"באל
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 התיה רבכ חת תנשבש דע תילכלכ הניחבמ םג חתפתה ידוהיה בושיהו
 םידוהיה יסולכוא רפסמ עובקל השק יכ םא ,תובושחהו תולודגה תולהקהמ

 תא רקיב אוה בגא) ך"שה תודע יפכ לבא בושאמאטב ואצמנש םהה םימיב
 הספדנ איהו ,בקעי יבר ןואגה ברהמ המכסה וחקלב ו"'ת תנשב בושאמאט
 ח"ת תונש לש תוערואמ לע הפיע תליגמב ,(ד"וי לע ןהכ יתפש רפסה שארב

 םיפלאל וגרהנ םש וואשאמאט ק"קו ,ןישרעבעש ,לראנ ק"קב טרפבו ,ט"תו
 'יה םבור יאדוב יכ םאו ,םידלי תואמ רשע השמח וקרז הרהט הוקמבו ,תובברו
 ינמז טלקמ םוקמ םהל 'יה םא לבא ,קיצמה תמחמ םיטילפה םיחרובהמ
 .רדוסמו לודג 'יה ידימתה ידוהיה בושי יכ החכוה הז בושאמאטב

 רי"הועב וברח וידדושו יקצינלעמחש בתכ 89 דומע הפיע תליגמב ך"שהו
 תוצראה עבראה דעו לש ןובשח יפלו ,תובושחו תולודג תולהק תואמ שלש
 ,תולהק עבראו םיעבראו תואמ עבש בירחה (79 דומע ןרעפלייה י א"דד סקנפ)
 ךישהש תודחוימה תולהקהמ הז ללכבו וניתונידמ ישאר יסקנפב ומשרנ רשאכ

 .םש ושעש לודגה חבטה תודוא שיגדמו וואשאמאט איה םמשב םטרופ

 בושאמאטב 'יה 1629 תנשב היריעה תודועתב רסמנש יפכ םלוא
 ךיאו ,םישש לע ולפכנ 1643 תנשבו ,םידוהי לש םיתב םישלש ה"סב
 יננה הז לכמ ,םיפלאל םיגרה םידוהי המש ואצמי 1648 ח"ת תנשבש רשפא
 .םיוג לצא ורג ילוא יכ םיתבהמ רעשל רשפא יאש אנקסמל אב

 רחוס לאומש םידוהיה ריצ ריעה תצעומ תמישרב אצמנ 1688 תנשב
 בושיל 'יה רבכ ,ארונה חבטה רחא הנש םיעברא קר .א .ז ,(שזאמארק)
 םיחרכומ ויה (םידוהיה תויכז וליבגהש) םהה םימיב רשא ,חתופמו לודג

 םיאצומ ונא םידוהי םיאפור תומש םג ,ריעה תצעומל םידוהיה ריצ לבקל

 (רעטעפ ןאי ר"ד בושאמאט ריעה תודלות תרבוחב האר) הפוקת התואב
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 ד"יה ט"תו ח"ת תונשב תוטיחשה

 בצמו םיקומע םישרש תוכהל ליחתה אינלופב ידוהיה בושיה רשאכ
 ,החונמב ךרע יפל ובשי י"נבו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה חורפל ליחתה י"נב

 ,ןיליופב הב הולשו הבירח תפ בוט ,ה"צ 'יס ותבושתב א"מרה אטבתה רשאכו

 םע לע ךפשנ הכופש המיחו 'ד תרעס ר"הועב םלוא .זנכשאב םיגונעת אלמ תיבמ
 ויתולייחו יקצינלעמח ררוצה רצה עשרה י"ע ףטשו רבע ןודבאו גרה ,לארשי

 תפרוטו תסרודה 'יחכו הנידמל הנידממו ריעל ריעמ ץפק ירירמ ףטקכ ש"מי

 דוחיבו ,אינלופו אילאדאפ ,אטיל ,אניירקוא תוצרא לכב תומה ערז ,תכלהמה
 לע ךפש םילשומה םיאנלופה דגנ ול 'יהש ותמח לכו םידוהיה למח אלו גרה

 שילש ר"הועב י"ע זא וגרהנ ,ונימע ימי תודלות יבתוכ תכרעה יפלו .םידוהיה

 ,דאמ השודג הדמב םישודקהל הקלח הנתנ בושמוט ונריעו ,ל"נה תוצראב ונימעמ
 המכ ,ר"הועב הברחנ זאו םידוהי יבשותמ הלודג ריעל תבשחנ התיה זא דעו

 םינפלמש ,ורפס ריעה ינקז קר ,ונריעב לבוקמ 'יה אל זא וגרהנש ונריעמ םישנא

 םישודקה תומש תסנכה תיבה, ילתוכ לע בתכנ 'יה תסנכה תיבה ירייצ םרט

 ץחרמה ןינב לש שדחה ףגאמ תצקמ

 רבק אצמנ הזה םוקמבש ,הוקמהו

 ,םידלי תואמ שמח לש םישודקיםיחא

 םידלי תואמ שמחו ףלא םירמוא שיו
 הוקמל וקרזנש ד"יה םהירומ םע

 ל"ימח תונחמ י*ע םייח םדועב הרהט
 ח"ת תנשב ש"מי
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 לתוכל ךומסו נ"כהיבה תוביבס 'יה םירבק הברה .ט"תו ח"ת תונשב ולפנש
 םיאצמנ 'יה ריעה תובוחר עצמאב וליפאו םירצח הברהבו ,לודגה שרדמה תיב
 לכ רוד רודמ הלבקב םהל 'יה אשידק הרבחו ,ח'ת תנש ישודקמ םירבק
 ואצי הלבגהה ימי תשלשב תועובש םדוק הנשו הנש לכבו ,םישודקה תומוקמה
 יילעו העבג ושעו םירבקה תוביבס ורפחו םירבקה ןייצל אשידק הרבחמ םישנא

 .רבק אצמנ םשש ןמיסל ,ןבא וחינה

 דאמ הקומע הוקמ ח"ת תנשב םש 'יה הוקמהו ץחרמה תיב רצחב םג
 םידמלמה םע דחיב ןבר תיב לש תוקונית תואמ כ"וכ הכותל וכילשה םיעשרהו
 .ל"ז ך"שהל הפיע תליגמב ראובמכ ,ד"יה ,רפעב םייח םתוא וסיכו םייח םדועב

 םוקמל בורק ונבו ןשיה ץחרמה תיב ןינב וביחרהשכ א"צרת תנשב

 סנכהל םינהכל רתומ 'יהיש ידכב ,חפט חתופ לש םינוקית צ"דבה ושע ,ל"נה

 תויונח ןינב תודוסיל קושה רככב ורפחשכ ד"פרת תנשב .הוקמהו ץחרמה תיבל
 ישודקמ והז םא טילחהל ועדי אלו ,םודא ןקז םע םדא תומצע ואצמ ,תושדחה

 כ"ע -- ןריטאטה תמחלמב םיינלופ םילייח וא ,םידוהי המהו -- ט"תו ח"ת תנש
 .םעה-תיב לצא ריעה ןגב תומצעה ורבק
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 ט"תו ח"ת תנש תוגירהל תורוקמ

 תוגירה לש בושאמאט ישודק ורכזנ םשש תומוקמה םדוקמ ןייצל יננהו
 .ט"תו ח"ת תנש

 יאר דע 'יה אוהש ,ד"יה רעבונאה ןתנ יבר שודקהל הלוצמ ןוי רפסב
 (ג"ית) חישמה תאיב תנשב האיציניווב הנושארל ספדנו ט"תו ח"ת תוגירהל
 ןמזה ךותבו 'וכו הלופכ המוחב הקזח ריע איהו ,שטשאמאז לע ורוציו : בתוכ
 ק"קבו בושאמאט ק"קב תולודג תוגירה ושעו ,הל ביבס תוליהקה לכב וטשפתנ
 איירוגליב ק"קבו דארגינראט ק"קבו בושאבור ק"קבו ןיברוט ק"קבו ןישרעבעש
 יתקתעה ,םידוהי תובברו םיפלא המכ בר גרה ושע ,קינשארק ק"קו יארוג ק"קבו
 לכש ,ןווכתה ונלש בושאמוט לע קרש הארנ הזמש םירעה לכ תומש דחוימב
 .וניתוביבסב תואצמנ ל"נה תוריעה

 תרכזמל בתוכ (ך"שה) אנליוומ יתבש יבר ןואגה ונברל הפיע תליגמבו

 תשמח תנשב י'בחאל ועריא וניתונוועבש תושק תוערואמו םיער םירקממ ןוע
 המלש יברל אדוהימ טבש ףוסב ספדנ) אינלופ תוכלמב הריציל ט"תו ח"ת 'א
 לכו וניתוליהק לכו ריעה לכ ובירחהו... 89 דומעב (ג"מרת אשראוו ,אגריוו ןב

 תובושח תולודג תואמ שלשמ רתוי ,וניתוביבס רשא םיבושיהו תולילגה
 םיפלאל וגרה םש וואשאמאט ק"קו ןישרעבעש ק"קו לרהאנ ק"קב טרפבו
 הרות ירפס םש ואיצוהו ,תובוצקה רפסמל ת"יט 'ט ירשת שדוחב ,תובברו
 לע חוטש וחטשיו ,תועיריהמ לודג חטש ושעו ,תוכובנ תוחולו םירפסו
 החפשמו החפשמ חבז ,תועיריה לע וטחשו ,.תובוחרו ,תוצוחב המדאה ינפ
 יניעל םיחא וגרהו ,תונקזו םינקז םינובנו םימכח ,תוברחבו םיפלחב
 לכמ תרהטמה םימה הוקמבו ,תובא לע םינב 'א םויב וטחשו ,תויחא
 םש וכילשה ,תובזו תודנ ,תולכ ןיליבטמ ויה םש  ,תובעותו תואמוט

 ,רפע םהילע וסכיו ,תובוטו תואירב ,םימימת ,םידלי תואמ שמחו ףלא
 ןכוש השחתו קפאתת הלא לעה .תובבוד רבקב םהיתותפשו ,םיפרפמ םדועו

 הנש ד"לרת קדצ ןהכ ףסוי יברל ןוחרי הרות רואב ןכ םג ספדנ) תוברע
 .(*(127 דומע הדוהימ טבש ס"וסב ך"שהל הפע תליגממ קיתעהש ,הנושאר

 ,תוראבו תואווקמל םייח םידלי ךילשהל תדחוימ תיטסאדס האנה םהל 'יה הארנכ (*

 טרופקנארפ ,באלקש ק"דבא הפי לארשי יברל רהזה לע שוריפ לארשי רוא רפסב ןייע

 "ה רשא ח"ת תנשמ ,שודק םע לע ורבע רשא תואלתה ... ותמדקה שארב ,ב"סת רדאד

 ,רילקת א"דפפ ,לארשי תראפת רפסב בתכש ומכ ,העשת וא הנמש ןבכ זא "יה אוה) ימיב

 חה יכ ,קסולח ק"קב 'א דמלמ לצא יתדמל םינש עשת וא הנומש ןב יתויהב :'ה ףד

 הכמה התיה רשא ח*ת תנשמ ויהש תונושמ תותימו תוריזגה לכ ,(ה"ת תריזג תליחתב



 23 ןילבולדדבושאמוט ק"קל ןורכז

 יבצ ברהל (א"כת האיציניוו) ז"עהבא ע"ש לע יבצ תלחנ רפסב ןייע
 'וכו תומ יכלמ תמחמ אינלופמ הלגהש בתכש ןהכה ףסוי 'ר ןואגהב שריה
 ,ארבגד אלטליט ןילופ תונידמב 'יה רשא הלודגה הריזגה רחא םשה ינלטליטו
 יכ ח"ת תנש לע ותנווכ) האיציניוו "וכו הנה יתאבש דע הנידמל הנידממ
 .(ט"ית תנשמ תומכסהה

 קידצמש ,ז"מת תנשב ספדנ 'יכרב יברל ב"ח ךריב ערז תמדקהב ןייעו

 סעדנאראה י"ע תבש לוליח ןועב תולושכמה ינפמ עיגה ןברוחהש ןידה

 תלבק לושכמב ןכו ,םישובלמה תומדתהה ץרפנש המב ןכו ,איפוסוליפ דומילו
 קר םינגוהמ םניאש םינזח ודימעהש י"עו .בהזו ףסכ יהלא ושעש םינבר
 הלבק דומילו ,םילקבש לקו ה"ע 'יה וליפאו האנ לוק אוהש ימ ושפיח
 .תוכיראב ש"ייע "וכו םיואר םניאשל

 .'וכו בקעיל הרצ תע ק"פל ח"ת תנשב 'יהו ץ"בעיל רפס תלגמב ןייעו

 יכ עודי תויהב ;:ןילחונ שי ס"וסב לטפעש יבר ןואגה תאווצב ןייעו

 שממ בר גרה 'יהש יששה ףלאל ח'ת תנשב ונימיב השענש ישילשה ןברוחה
 וללה םיתעב 'יהו ,ונאטח יכ ונל יוא ינשהו ןושארה ןברוחל המוד 'יה

 הז ינפמ כ"ע 'וכו ר"חועב ועמטנ תוחפשמ הברהו ,ר"הועב בר תובורעת
 ,ש"ייע סוחי בתכה השוע

 לע דפסה ,אצת תשרפ ןורחא סרטנוקב יחרזאה ןתיא ת"ושב ןייעו
 וגרהנש בורמענ ישודק לע ,םישודק 'פבו .ח'ת תנשמ ראב ק"קד םישודק
 םיטפוש 'פבו .האנלופ ק"ק ישודק לע ,תקח 'פבו .תושפנ םיפלא הששמ רתוי
 .ח"ת תנשל רמוח הברה םש אצמנ ללכבו .ןיטנאטסנאק ק"ק ישודק לע

 לבייפ ןתנ ר"ב שיבייפ לאומש יברל י"ת האיצניוו ןויה טיטב ןייעו

 חתפ .יזנכשא לאומש ר"ב םהרבא יברל .כ"ת האיצניוו םיבר תב רעצ .אניוומ
 'יפ) ב"ית םאדראטשמא ,גרעבסוש לישעה עשוהי ר"ב לאירבג יברל הבושת

 תונשמ ול םיעודישו וילע ורבעש תורצה לכ וכותב בליש םשו (הכיא לע
 .ט'תו חת

 ר"ב יבצ יברל (כ"ת האיצניוו) תובא לַע שוריפ יבצ תלחנ רפסבו

 ןיד הבהא ירוסיב 'ד ונרסי יכ ,ותמדקהב בתוכ אקארקמ רריפ-קוט ןושמש
 לודגה שערב וישכע רתויבו ,הנלוכ 'יה ילע ,ינועב ותמ ינב שמחד אמרג

 יתש הנילצת םיעמושה לכ רשאכ ,ןילופ תנידמב ונצראב ביואה רבג םויב

 אלב םורע ימצעב יתאציו ,תאזה הארמה תוארל ידבל יתראשנש תויהב ,וינזא
 .םינב

 םייח םידלי תואמ רשע שש וכילשה םש שטיבהראפ ק"ק תחא הלהקב ,ולוכב תטשפתמ

 תוכיראב הז לע (ך"שה) ןהכ יתפש לעב ץ*כ ליטפעש ןואגה רפיס רשאכ ,תחא ראבב

 המכו וברחנ תויסנכ יתב המכו ורקענ תושודק תוליָהק המכו וסרהנ תונידמ המכ ,הלודג

 .םש ןייע 'וכו ר"הועב סמרמל ונתנו שאב ופרשנו וערקנ הרות ירפס
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 רעלאפינראט קחצי ר"ב ריאמ יברל (ז"נת אדרויפ) ןטקה רואמ רפסב
 ןדיעב ,הריציל ח"'תה תנשב אילט אניוה דכ :המדקהב ,אגניטיא ק'דבא
 המוא י"ע ,תראשנה הטילפ שוטנלו סורהל ,הריזגה האצי ,ארובהמ אחתיר
 וגרהו ,הרמש חצנל םתרבעו ,הרעבנ תעדמ רשא .ש"מי ןיקאזאקה העשרה
 המכו ,הרעה תומל םשפנ רשא ,לארשימ תובבר המכ ,הרבעו םעזו ףאב
 הלודגב םינפל םיבשוי 'יה רשא ,אילאדפו אניירקוא תונידמב תושודק תולהק

 םישודק ןאצכ םמד ךפשנ רשא ,הריבה לאפינראט וניתלהק םכותבו ,התראפתו
 ץרא ץרא ,הרטמל ץחכ 'יה ה"'לז ימחו יבא דצמ יתחפשמ םהמ .הרזעב
 .םמד יסכת לא

 ,ידבל ינא יתראשנו (ט"כת םאדראטשמא) חבזה תכרב תמדקהב ןייעו

 תולהק תא 'ד ךופהב רגיחו חספ םילגר הכנו לגר רבשומו הכומו חנוג ךא
 יבהזו יפסכ 'וכו יניע דמחמ ינממ חקלנ ,אטילו ןילופ תונידמ שדוקה
 לכ םג 'וכו םשה שודיק לע וגרהנש יתונב יתש ,יתיב ידיליו ידואמו
 יתלבק רשא םיקסופו דומלתה תוטיש המכ לע יתרבחש ילש שדוקה יבתכ

 יתייה יכ ,ש"מי םירורא םינווי י"ע יתאמ חקלנ לכהו ,םישודקה יתוברמ
 ןוילע ישודק םיגורה םדב ללוגתמ סואמו יחס תוצוח לכ שארב בוחרב ךלשומ
 יכיחל ינושל קבד םימל אמצו םחלל בער יתייהו ,תומל םשפנ וריעה רשא

 םא יכ שובל ילב םורע יתראשנו ישובל ילעמ וטישפה יכ 'וכו ףחיו םורע
 יראווצ יתטשפו ,הגירהל ביואה ונאיצוה רשא תובר םימעפו ,דבל דב תנותכ
 .טילפו דירש תויהל יתוא ריתוה םיבורמה וימחרב 'הו ,חבטל ןאצכ

 םחנמ טוקליו ,ו"ל 'יס ינושרגה תדובע ,'ע 'יס קדצ חמצ ת"ושב ןייעו
 .ג"כת אנליוו

 ןילבולב יתייה י"ת ולסכ שדוחב .ח"קס חי'נק 'יס ז"עהבא ז"וטב ןייעו
 םימשמ 'ד ארי יכ דע ,הנידמה תכמ קיצמה תמחמ ה"ועב הלוגה ךותב ינאו
 ןואג םירפסהב ןייעו .ןישרעבעשמ הנוגעה תודוא ןדו ,יד וניתורצל רמאיו
 .הריאמה אירלקפסאו יבצ

 ו"טת תנשב אזיימריוו ק"דבא ותויהב ך"רכב ןועמש השמ יבר ןואגה
 ח"ת תוערואמ םהילע ורבעש םינואגהו תולהקה תומש רפסב ןורכזל בתכ
 גרוברטפ ,טדאטשנע"יאל םישודק תעד ןייע ,וואשאמאט םש בשוחו ט"תו
 .220 דומע ח"נ--ז"נ

 תאצוה ,יזנכשא לאומש ר"ב םהרבא יברל םיבר תב רעצ ןייעו

 ראש לע יניע דרת םימ יגלפ.. תורעהב 13 דומע ו"סרת בובל ,גרעבדעירפ
 םיררוצה ואב תוביבסה לכו ,,םירודהה בושאאמאט ק"ק י"נבו 'וכו םירבעה
 רהיפניירא יקצאש .י הארו .'וכו םירכזו תובקנ ףלא םישולשמ רתוי וגרהו
 תוגירההו ,תורוקמ המכו המכ איבהל הברהש 140 דומע 1938 אנליוו ח"ת תוריזג
 לע תוריזגה תורוקל הארו ,םרפסמל 1648 רעבמעווָאנ ןעט 3 םויב ומייקתה
 רפסמ 'ינש הנש תורפסה רצואל הפסוה ה"מרת אקארק דנאלורג י"ח לארשי
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 תודוא םינוש םיטרפ איבמ םש ב"כ 'יס יחרזאה ןתיא ת"ושב ןייעו ,,אינלופ

 ,בושאמוט ק"קמ לכימ ןב ןנח רמכ רוחבה אנמדקל אתאו... ,ח"ת תנש תוגירה
 ח"ת תנשב המייקתה תודע תייבגה ,אצינטירקמ ביל ארקנ דחא שיא יכ דיעהו

 .בובל ק"קב
 תומוהמהמ ףקתנ םבל לבא ,םיעשרה ברחמ סנ י"ע ולצינש ולא וליפאו

 פ"הע (וניזאה) בהז ירוט לעבל ת"הע דוד ירבד רפסב הארו ,כ"חא ותמו

 : םיפקונ ובל ירדח ,ברחה ןמ טלמנו חרובשכ י"שרפש המיא םירדחמו

 ,ךליאו ח"ת תנשמ תוצרא ראשו אטילו ןיליופ תוכלמב ר"הועב 'יהש ומכ

 וטלמנש םתואו ,רוד ותואבש לארשי בורל טעמכ הגירה לש הערה התיהש

 םבל ירדחמ אבש ילוח ךותמ לארשימ בר םע ותמ לעסי"ו רהנה ירוחא
 .ד"כע ומע ותמדא רפכו ןאכ רכזנכ ר"הועב הברהו הברה

 רביח אנשערווב ד"באו םילעחמ רעווארובאי ףסוי ר"ב םירפא יבר

 בקעי 'רל בקעי תלחנ רפסב הספדנו בורמענ ןברוח לע הניק ח"ת תנשב

 .וכרעב לכימ םייח 'רל םייחה רואב ןייע ,ח"לש אקארק 'ט ףד ילתפנ ר"'ב

 ל"ומה ,ז"מרת אלשימערפ דנאלרוג י"ח לארשי לע תוריזג תורוקל ןייִעו

 .ט"תו ח"ת תוריזג םשו רעבורג קיזייא לאיתלאש

 ובו ,םישורד ,תוילגרמ ליפאק בקעי יברל בקעי לוק רפסב ןייעו

 .8* ח"ית האיציניו .ח"ת תנשל הניק

 ןועמש ןופ וויכרַא רעד ,1937 אנליוו !| ןעטפירש עשירַאטסיה הארו

 תודוא רעדיל עשירָאטסיה ייוצ ,583 דומע רעווָאקירעשט .א ןופ ווָאנבוד

 .ט"תו ח'ת תוריזג
 ספדנ ,ט"תו ח"ת תוריזג תודוא ופוסב ,ץנימ ןימינב הבהאב ריאמ

 .ג"שת ,ביבא-לתב

 םיבר בלב ררועתנ ,ןהיתובקעב ואבש תורצהו תוטיחשהמ האצותכ
 'ר שודקהב בקעי יבר ונריע ןב 'יה םהמ דחאו י"אל תולעל הקושתהו ןוצרה

 'יהיש ידכב האיציניווב בקעי להא ורפס דחוימב סיפדהש ,בושאמאטמ ןועמש
 םינברו םש ישנא קרפב תוכיראב האר) ךרדה תואצוה תוסכל הסנכההמ ול

 .דועו המרגתו אילטיא ,הלוגה תוצופת לכב וטשפתנ םג .(41 דומע

 םייחה שדחמ וליחתהו תוסירהה תונבל ורזח הטילפל םיראשנה בור לבא

 ןואגה מ"רו ד"באל לבקתנ ח"ת תנש לש תוריזגה רחאש שיגדהל יאדכ ,םישדחה
 ונב בתוכש יפכו ,א"שרמה דימלת 'יהש הדוהי תיב ס"חמ ןסינ הדוהי יבר

 ד"באל לבקתנו ,הנטק ריע זא התיהש ,אקארק לילגב ינראט תא בזע המדקהב
 ונב הארנה יפכ .לארשי ילודג ואצי הנממ רשא הבישי םש גיהנהו בושאמאטב
 הברה הכותב רודל וכישמהו הסנרפ םוקמ התיה יאדובו תוסירהה י'נב

 ורזח םייחהו שדחתנ לודגה נ"כהיב םג .הלודג ריעל שדחמ התנבנו םיטילפ

 .ליגרה םלולסמל
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 חת"ת תנש לע םיזמר

 (ג-ז"ט ארקיו) פ"הע הלואגה לע זמר רהזב אצמנ ח"ת תנש לע הנה
 לע לארשי רזנב ןייעו .ח"ת אירטמיגב ת"אזב ,שדוקה לא ןרהא אובי ת"אזב
 ומלכאי ךנורח חלשת ,רפסה יפדמ ז"נ ףד (חלשב) ץינזאקמ דיגמהל רהוזה

 ןושמש שודקה ש"מכ ייתאד אנמיזל ש"קכו ךימק .ב .נ .םיתמה תייחתל שקכ

 שרפל א"או .ךנורה חלשת לש ת"רה .ח"ת תנשב 'יה תצקו ,ילאפארטסאמ

 הכז אל רודהו הלואגל הדוקפ שי םא ראובמה יפכו .ל"כע ןזואל הפמ אלא רתוי

 -- ת"ח תונב ינפמ ייחב יתצק פ"הע רהזב ש"מכו ,ר"הועב רבדה ךפהנ ו"ח יזא
 ןייעו ,תונושמו תובר תורצ ומייקתהו ,וכז אלו ח"ת תנשב הלואג ןמז 'יהש

 הנש הנמשו תואמ עברא ןמזל ,םלענה שרדמב ,א"ק ףד תודלות רהזב

 יאהב יתד םויקב םייקתי ןאמ אכרא יאהל הכזי ןאמ ןרמאקדכ ישישה ףלאל

 ועגפ אל ל"ר דמתשנש ימ זאו ,ק"הלכע יאשפנב אנרעטצא ד"עו אנמיז

 םילעת פ"הע 'ט םילהת םייחה ץראב ןייעו .דאמ לודג 'יה ןויסנהו וב
 תנשל זמר ןתנ ל"ז תודלותה לעב קיהרהש וננמזב 'יהש ומכו .הרצב תותעל

 לודגה ןברוחהל ונחנא םידע ,וניכז אלש ר"הועבו ,א"שת יכב האב ילואג
 'יהקי אלו פ"הע ז"מרב ןמט שדוק ערז רפסבו .והומכ דוע 'יה אלש

 הלואגהל הדוקפהש הכזנ אל םאש וניתשקבש ,םתוא דוקפב י"נבל ףגנ
 אלש ,ו"ח י"נבל ףגנ ו"ח ךופהת אל פ"כע ,המילש העושיב המייקתת

 .(הרפ תשרפל םיטוקיל) םיניד םהב טולשי

 םשב חית תנש לע זמר איבמ ,אב תשרפ שקאפ רזעילא קשמד רפסב
 ישי ןב אב אל עודמ :הרוסמה לע ל"ז רעילאפארטסוא ןושמש יבר שודקה

 זמר ,םויה םג לומת םג 'וגו םכקח םתילכ אל עודמ ,םויה] םג לומת םג
 חישמ ישי ןב אב אל עודמ "וגו ריצק רבע םיקעוצ לארשי ,ח"ת תנש לַע
 ועמשת ילוקב םא םויה יכ ,'וגו םכקח םתילכ אל עודמ הבושתה אבו ,ונקדצ

 .ח"ת תובית ישאר

 ט"כקת אווקלאז ,תושרד .השמ ר"ב ץרפ מ"גהל ץרפ תיב רפסב ןייעו
 ץק תע אוהש ןמז לכו ,ח"ת אירטמיגב חישמ ילבח ,ןויס 'כל שורד ובו
 .'וכו םיקידצ תגירהל ר"הועב ךפהיא הבושת םישוע אלו

 דומע םילשורי סופד (תוטמ) םיטוקילב לארשי בהוא רפס ףוסב ןייעו

 שורד ה"הללצז רבחמה לעב יניקזמ עמשש זלה שיאמ יתעמש םג ,א"ש

 לע הלחתה אוה ןויס 'כ :םירבדה הלא םא יכ רכז אלו ,ןויס 'כ םויב לודג
 ,ןוכנו יוארכ כ"הוי םייקל לכוי יזא יוארכ הז םוי םייקמ םא ,.םירופיכה םוי
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 םוי ת"ר ה"י ,ןיס 'כ תובית ישאר ס"כ .,ה"י ס"כ לע די יכ ךנמיסו
 ר"ומדא ד"יה גרעבנעטאר יבצ לארשי יברל אלמ רוא רפסב ןייעו .םירופיכה

 .הז רמאמ לע שוריפ 'ד רוט ט"ק ףד (תועומשה קלח) ןאסאקמ

 רוט ט"ע ףד הוצת תשרפל מ"שב (ז"סרת ןעיוו) ת"הע ס"תחב ןייע

 ימכח ורמאש ,לארשי תיראשב אתיא .ץעה לע ןמה תא ולתיו פ"הע 'ג

 ויה המה ,ח"ת תנשב ויהש תוגירהו תודמש תוריזגו תובר תוערש רודה
 ילוגלג 'יה ילואו) התע םייקתנו ,סנה תעשב הלטבתנ רשא ןמה תוריזגמ

 ,יתבר ו"ית בותכ הכלמה רתסא בותכתו .הליגמב זמורמו ,(תומשנה ןתוא

 ץוקו קוספ לע זמרמ אוהו .ח"ת תנש לע זומרל יתבר ת"יח ספרכ רוחו
 רמאנש המ םייקל .ץוקה לע הלתנ ןמהש שרדמב אתיאד ,ךל חימצת רדרדו

 הערה חמצנ הזמ םלוא ,הריזגה הלטבתנ ז"יעו ,םהל דנומ ץוקכ לעילב ינבו

 .ש"ייע ר"דרד אירטמיגש ח"ת תנשב

 רשא ח"ת תנש ,םיזורחב הז זמרמ ולש הפיע תליגמב ך"שה ונברו
 יתחמשו לבאל ירונכ ךפהנ ,םינפלו ינפל שדוקה לא ןרהא אובי ת"אזב יתבשח
 .םינוגיל

 דיגמה לש זמרה םייקתנ ונימיבו ח"ת תנשבו וניתלפת םתש ר"הועבו

 רקיעהו רמולכ ,תצק ןושלה .ח"ת תנשב 'יה תצקו אבינש ,ךנור'ח חלש'ת

 הזה לודגה ףא ןורחמו .וניתובא בוח ונערפ ונחנאו .תרחואמ תעל החדנ
 .תורייע ראשמ רתוי ט"תו ח"ת תונשב ונריע הלבס
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 ןויפ 'כ תינעת

 ט"תו ח"ת תונש לש תוגירהו תורצה לע עבקנש

 ,ארונה ןברוחהו לודגה חבטהמ ץראה הטקש אל דוע דיוי ו"ית תנשב
 תוצראה עברא ינזור ,םיניצקה ופסאתה ,י"ת תונשב םג וכשמנ תוערפה יכ
 ץינמארג דיריב ,ד"באו תובישי ישאר םינואגה םשארב רשא םיפולאהו
 תולאשב ןכו תוערפה י"ע הווהתנש בצמהב ונדו ,ןילבול ק"קד תודעוותהב
 ז"טה ונברמ הבושת 'ז 'יס ו"עקת גארפ יארתב םינואגה ת"ושב הארו) תונוגע
 תמחמ ר"הועב הלוגה ךותב ינאו ,ןילבולב יתייה ק"פל י"ת ולסכ שדוחב..
 תחא הנוגע קסעב הלאשה הלאשנ ,יד וניתורצל רמאי דע הנידמה תכמ קיצמה
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 שיייע ,'וכו גרהנ הל 'יהש הנב םגו ,בר גרהב ןישרעבעש ק"קב הלעב גרהנש
 ל"נה הנש חספל םירופ ןיב םתבישיבו .(לשעה 'ר יברה ןואגה םע ומצע לפלפמש
 תוצראה עברא לכב תונעתהל םהירחא םערז לעו םהילע לבקל ומיכסהו וטילחה

 הרצה הליחתה רשא אוהה םויב ,הנשו הנש לכב ןויס שדוחל םירשעה םוי תא

 וב התיה םינפלמ ןכש .הרצה וב הלפכנ אוהה םויהו ,הלודגה בורמענ ק"קב
 כ"הוי ףסומ לש תוחילסב אצמנש ומכ א"קתת א"ד תנשב הער הריזג כ"ג

 הלעמו ו"ט תבמ הבקנו ח"י ןבמ רכז 'וכו לארשי ינומא ימולש תלחתמש
 תוקינימו תורבועמ ץוח ,רוביצ תינעתב ומכ םילשהלו תונעתהל םיביוחמ
 םיינעל קלחלו שפנ רפוכ דחא לכמ הבגנ 'יהי ללכבו ,םוידפ ונתי ע"ל םילוחו

 .רוביצ תינעתב ומכ החנמו תירחש לחיו תורקל םיביוחמו ,הרות ידמול
 .ג"קס ו"סקת 'יס ז"טב ןייעו

 הכלהל אבומו ,78 דומע ןירפלייה ,א"דד סקנפב ספדנ הנקתה ספוט
 םויל תודחוימ תוחילס רוביח ט"וי תפסותה ('ג ק"ס ו"סקת 'יס ח"וא ז"טב)
 ימצעל יתעבק ןכ לע... הפיע תליגמב בתוכו תוחילס רוביח ך"שה םג ,ןויס 'כ

 שדוחל 'כ םויב םינקו דפסמו לבאל תינעתו םוצ סוי םינב ינבו םינבל יתרודלו
 .ןויס 'כל תדחוימ ר"מא הלפתו תוחילסה וספדנ ץבעי רודיסבו .'וכו ןויס

 ט"קס פ"קת 'יס הבושת ירעשו ט'האבבו ח"סקת 'יס א'גמב ןייעו

 ד"עקת 'יס גי"מפבו ג"קס ז"מב ו"סקת 'יס ג"מפבו א"קס ו"כת 'יס ט"האבבו

 א"נת טרופנרהיד תבש ןברק ,ו"ק 'יס ינושרגה תדובע ת"ושבו א'קס ז"מב
 .תבשב םלועל לפונ וניאש ינפמ ןויס 'כל ועבקש בתכ ר"אבו .ב"ע ו"ל ףד

 הצילמה ד"ע ילתפנ יברב בקעי יברמ בקעי תלחנ דחוימ רפס ספדנ

 .ב"ית םדרטסמא ,ט"תו ח"ת ישודק לע תוניקו תוחילס םע

 תוחילס רדס ףוסב וספדנ ,ך"שה רביחש ט"תו ח'ת תנשל תוחילס

 תוערואמ ראבמש המדקה םש ףיסוה ך"שהו (א"ית םאדרטשמא) אטיל גהנמכ
 םילשורי ,ןאמראוו םוחנ .ט"תו ח'"ת תוריזג תודלותל תורוקמב ןייעו .ח"ת תנש
 ט"וי 'סותה .ז"טה ,ך"שהמ ןויס 'כל תוחילסו תולפת תמישר איבמש ,ט"שת
 ןתיא ס"חמ) בובלמ סויצנערש םהרבא יברו ה"לשה ןב ליטפעש יברו

 .66"-64 ףד א"ח (1703) םאדרטשמא ,םייחה רפס ןייע .(יחרזאה
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 |29 ןילבולד-בושאמוט ק"קל ןורכז

 בושאמוטב ונימיב ןויס יכ

 ידיחי 'יה ,לחיו ד"מהיב םושב וארק אל ונימיב יתעידי טועימ יפכ

 ק"כ אתמד ברה ללפתה םשש ,בונישעיצ ידיסחד שרדמה תיבבו ,ונעתהש הלוגס
 לכ ודמלש הרות ינב לכו ,בונישעיצמ ברה ל"ז שיבייל 'ר צ"הגה ר"ומדאה

 םינלטב הרשעהו םירוחבהו ברהש ןורחאה ןינמב ,וגהנ ךכ ,םש וזכרתה םויה

 תלפת תומוצע תויכבב ברה רמא הלפתה רחאו ,וניכלמ וניבא ורמא ,וללפתה

 לכימ לאיחי 'ר תתימ םש רכזנש ןויס 'כל ןידמע רודיסב ספדנה םימחר אלמ 'א

 תוישעמו םירופיס לע ורזח םייתניב .תוצח דע ונעתהו ,ש"הק לע בורמענמ

 .הז םוי לע ועבק אל תוחמש ןכא .ט"תו ח"ת תונשמ םימדה תוערואמ לע
 ,בושאמאטמ ר"ומדא א"טילש ןאמרעשירפ הל'השמ ברה ידידימ יתעמש

 .זלעבל עסנ בונישעיצמ החמש ירבד לעב ק"הרה תריטפ רחא ציהרה ויבאש

 רכשי יבר ק"הרה בשיש ורדחל ךומס דמוע 'יהו ,ד"ערת ןויס 'כב םש 'יהו

 ורדחל סנכנש דע לוקה רחא ךלהו .תויכב לש תולודג תולוק עמשו רעב

 לע תולדג תולוקב קעוצו תוגופה ןיאמ הכובש ואצמו אזלעבמ יברה לש

 באב העשתב יכ אובל תודיתעה תורצב שיגרה םגש ןכתיו ,רבעש ןברוחה

 .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ

 םעטמ עבקנ ,אניירקואב תוטיחשהו תוערפה רחא ף"רתו ט"ערת תנשב

 ?9 םישלחלו יללכ רוביצ תינעתל ןויס 'כ םוי ןיליופ ץרא לכב םינברה

 ןויס 'כל תוחילסה ורמאו ,תינעתה העבקנ ונריעב םגו ,םויה יצחל םינפ לכ
 .תוערפה יעוגנל שפנ ןוידפל תועמ ופסאו

 ועבק ,ונימיב ר"הועב התיה רשא לודגה ןברוחה לעש שיגדהל יאדכ

 עבקנ רבכ הז םויש ינפמ ןויס 'כ לע הלפתו תינעת םוי 'ירגנוהב םינברה

 הפ לבא .א"לקתת תריזגב םגו תוצראה עברא דעו י"ע י"ת תנשב םימעפ

 שיו ,תונורחאה תורצ םג לא תונושארה תורצה קר אל ,לכה חכשנ הקירמאב

 .תוחמשו תונותח הזה רמה םוי לע םיעבוקש

 'ידבשו ןילופ תמחלמב םידוהיה לבס

 אל דוע ,ט"תו ח"ת תונש לש ןברוחהו סרההמ וששואתה אל דוע
 תרחא הרצ ןילופב ידוהיה בושיה לע עיגהו ,םישודקה ימד תא ץראה העלב

 םתוחדלו םיקאזאקה ףודהל וחילצה םיאנלופהש ירחא 1660--1654 תונשב
 ףאשש ,1660--1654 ךלמ ,ירישעה ווָאטסָאג לרַאק ןיליופל שלפ החרזמ

 קמועל רדחו תובר םירע שבכו ינופצה יטלבה םי תוצראב דוחי ןוטלשל

 ליהבמ ןברוח ושע םידבשה םילייחו ,בושאמאט ריעל םג םכותבו ןיליופ
 לצא לבוקמ 'יה ךכ .םידוהי הברה וגרה ונריעב םגו ,תוידוהי תולהקב
 .רודל רודמ הלבק .ריעבש םינקזה



 תרקי תנפ 020

 תוליהק עשתב בושאמוט

 םירופיסו תודגא ריעבש םינקזמ בישקמ יתייה תע יתודלי רחשב דוע
 םעפ לכב שיגדהל וחכש אל ,בושאמאט תלהק תובישחו תוקיתעל עגונב
 תכייתשה בושאמאטש המ ואיבה החכוהלו הבושחו הקיתע איה בושאמאטש
 ,תולהק עשת תאז המ תיתודלי תומימתב םתוא יתלאש ינא .תולהק עשתל
 ,רוד רודמ םדיב הלבקש יל ובישה םה ,הזה חנומה תחת םיניבמ םה המו
 ,אינאפש שוריג רחא ןאכל ועיגה אינלופב םינושארה םידוהיה םיבשייתמהש
 ,ןהמ תחא התיה בושאמאטו ,תולהק עשתב קר בשייתהל תושר םהל ןתנ ךלמהו
 ןישרעבעש (2 בושאמאט (1 : ןלהלד םירעה תולהק עשתל וסנכנ םנובשח יפלו
 ,קצאלאפ (9 דארגימז (8 אמלעח (7 בובל (6 ןילבול (5 אקארק (4 ץיווישיט (3
 תקיתע ריע וא ,דארגינראט ןובשחב וסינכהו דארגימז ואיצוהש םהמ שיו
 תודלותב תועידי יל 'יה אלו המואמ זא יתעדי אלש המכ דעו .תרחא ןימוי
 םירמוא יתבשח .ןימאהל ברס ילש תרוקבה שוח תאז לכב ,אינלופב םידוהיה
 אנקסמל יתאב םינקזה לצא הריקחה רחא .םירמואש המ םצעב םיעדוי םניאו

 ,ה-יתונב ןיבמ תחאל תבשחנ בושאמאטו םייקתה םנמא *"תולהקה עשת, ןוגראש
 יתשגפ רבכ םירפסב יתוניבו יתלדגשכ .יתעדי אל ,המה ימו תאז המ לבא
 ."תולהק עשת, חנומה םימעפ הברה

 ,קצולסמ ןשרדה המלש ר"ב לאלצב 'רל תושרד העבש 'ידומע רפסב (1
 ןילבולב ץינמארג דיריב ק"פל ת"דכ ןסינ 'א םוימ המכסה בתכמב ,ד"לת גארפ
 ררובמ ,ןישרעבעש ק"בוח הדוהי יפלאב ריעצה ראשה ןיב םותחה לע אב
 .תולהק עשת

 מ"רל םינש שלש הז יתררבתנ יננהו... ב"צ ס"ס ריאי תווח תושב (2
 אירקתמד םולש ר"הומ א"לב השמ ,ו"צי ה"יפגאו םילעח לילג תולהק עשתמ
 .ו"צי לילגהו בובל דיריב לילגהו הפ תוניידב ע"על בשויה ,ל"צז ןאמדעירפ

 ןואגהמ ת"ושו תוכלה ישודיחב ,ןהכ הארמ -- רוא ןרק ת"וש רפסב (3

 ,לילגהו אזלעב ק"קבו שטיבהארד ק"דבא 'יהש ל"ז ןהכה השמ יבר "וכו
 '4 רבחמה .ו"לקת אווקלאזב ספדנ .'וכו קצולס ק"קבו תולהק עשה תונידמבו
 .ז"פת תנשב רטפנ השמ

 תקולחמ ןינעב םינברה בתכמב (293 דומע) ןרעפלייה .י אידד סקנפב 4
 ראשה ןיב םותחה לע ואב ,ץישיבייא י"רו ןידמע י"ר םינואגה ןיבש עודיה
 ל"נה סקנפב םש דוע .תולהק עשנתמד שאר (עטשאמאז ק"קב הנוחה קחצי ןטקה
 דומע) םש דוע .תולהק עשתמ רחבנ אמלעה ק"בוח המלש 'קה (397 דומע)
 .תולהק נאעתמ א"דד (לארשיב ןמאנ) י"באנ דארגינראט ק"קד (5



 1 ןילבולדיבושאמוט ק"קל ןורכז

 קיתעמ ו"לרת אלשימערפ רעכייט ךלמילא יבצ ברהל הקזחה די רפסב (

 ק"דבא דיסחה ןואגה דכנ ,הנשמ דיגמ לעב ןואגה ונקז רפסמ ויתובאמ סוחיה
 .תולהק עשתב הנוילע הלעמב ץטיווישיט התיהש תעב ,ץטיווישיט

 אב (555 דומע) ןולמה ףוסב ןרעפלייה .י א"דד סקנפ לש רבחמה הנהו

 ואנקסמל

 .-ד"כת תונש ןיב ונידיבש תודועת המכב רכזנה חנומ תולהק עשת
 כ"חא ארקנש תידוהי תיביטארסינימדא הדיחיכ םלעח לילג ןייצמהו ,ד"יקת

 עיצאנידרואו זלעב לילג ,םלעח ץרא תא וכותב ללכ ,זלעב--םלעח לילג םג
 תולודגה תולהקהש טילחמו ,ןילבול לילגמ םידחא םיבושי ןכו ,יקסיאמאז

 רועיש יפל ,ז"עת תנשב ויה (איצאנידרואה דבלמ) אזלעב--םלעח לילגבש

 ץישעלוא (ג םלעח (ב אלמבול (א :ןלהלד םירעב תלוגלוגה סמ לש םולשתה
 (ט ץטיווישיט (ח לאקוס (ז שראוו (ו אוואניש (ה | אזלעב (ד (ץישעלאה)
 ואיבמו ןאבאלאב תרעשה לע ךמתסמו .תוליהקה עשת ומייקתה םהמו ,שטשאמאז
 .61 דומע 'ח אינלופב לארשי תיבב ל"נה רבחמה

 ,תובושחהו תוקיתעה תולהקה ץוחב חינה עודמ ןיבהל יתלוכי אלו

 עשתמ, ררובמ 'יה םחוכ-אבש תוחכוה יתאבה רבכש ןישרעבעש ,דארגינראט
 ילצא ,תלוגלג סמ לש םולשתה רועיש יפל ןתולדג לע ךמתסמש המו .'תולהקה
 ,תולהק עשתמ תחאל תובשחנ תויהל תוכזה ןהל ןתנ הז םא לודג קפס והז

 תומש וטרפנ ל"נה סקנפב םיסמה ןוערפ ןובשחמ תואלבטה לכבש טרפבו
 ,תדחוימ הביטחכ תולהק עשת םש אצמנ אל לבא ,תודדוב םירע תומשו תולילגה
 ילואו ,םיינחור םינינעל תולהקה דוגא ןימ תולהקה עשת 'יה יתרעשה יפלו

 הרותב ןתולדג תמר תא ןובשחב חקלנ יאדוובו ,ףתושמ ללוכה בר םהל 'יה

 ויהש ,ןישרעבעשו דארגינראט תולהקה זא תונמנ 'יה תונושארה ןיב רשא
 ןישרעבעש ריע טרפבו ,םימסרופמ םינבר םכותמ ואיצוהו המכחו הרות םיאלמ
 ךאבצלוז) הדוהי תיב רפסבש ונממ םלענ הארנכו .'ירבחמו 'ילודג םע תעדונה
 ,ןילבולד בושאמאטב מ"רו ד"בא 'יהש ןואגה ויבא לע ונב בתכ (ק"פל ם"תוא

 הנטקה ןיליופ תנידמבו ,תולהק עשתבו ,אטיל תונידמב לארשיב הרות ץיברהו

 ,תולהקה עשתמ תחאל בושאמאט תא בועוחש ירה .ינראט ק"ק אקארק לילגב
 הלעמב התיהש תעב ץטיווישיט לע הקזחה דיב בתכש ומכ תובישח התיה תאזו

 .תולהק עשגתב הנוילע
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 תרקי תנפ 2

 בושאמוט ךרד םיעפונ ותקהלו קנארפ בקעי

 ל"ר רצנתהל

 -תויחישמ ךישממה ט"ש קנארפ בקעי לכונה עשרהו םהוזמה אמטה
 םייקתהש יבמופה חוכיוב ול 'יהש תוליפנה ירחא ש"מי ץ"ש ת"כ לש רקשה

 םירמוכהש ,םינברה ןיב לידבהלו וישנא ןיב ט"יקת זומת ו"כ--ג"כ ימיב בובלב

 חיטבהש ,קנארפ בקעי לש ויתולכנו ויתומיזמ יפ לע ,חוכיוה םהילע ופכ

 וישנא ןיב םיברב חוכיו םייקתי םדוקמש יאנתב קר ,ל"ר רצנתיש םיוגהל

 ,ותרותלו 'דל םינמאנה י"בחאל תורצ ז"יע ללוגל ןווכתה אוהו .םינברהו

 םילובלב המכ ףיסוה םגו .םיברב "םד תלילע, לש ןשיה לובלבה םהילע לילעהב

 וישרופמו דומלתה ףורשל הריזג איצוהל ודיב הלעיש ושפנב המידו ,םישדח

 תירצונה 'יסנכה ןומגהה לצא לועפל וירקשב ול התלעש ומכ ,ךורע ןחלשהו

 (ז"*יקת) םרפסמל 1757 ינויב 20 םויב םש םייקתהש חוכיוה ירחא ץינימאקב

 ירפס ץינימאק תוצוחב ופסא 1757 םיחרזאה תנשל רעבאטקאב 18 םויבו
 .שמשה ןיעל םפרש ר"הועבו דומלתה

 םגו ,יתוקחב תשרפב לודגה ח"ירהמ לארשי תראפת רפסב ןייעו

 תנש ןושחרמ שדוחל העבראב השודקה ונתרות הפרשנ ח"יקת תנש ונינמזב

 יברבר ילשאו רהז ינוקתו תוכרב תכסמ דועו םירפס השש לכ ופרשנ ל"נה
 .ש"מי יבצ יתבש םינימה תמחמ

 יכ ,השובמ הלפמ םש לבסו םימש ימחר בובלב וניתובאל ודמע לבא

 ףורשל אלש כ"שכמו םהב עוגפל אלש וצו קוח ןתינ םגו ,םייקנ ואצי םינברה

 תונעטו תונולת לע םינברה ושנענ אלו ,םהישרופמו ךורע ןחלשו דומלתה
 םידוהיהמ םקנהל לכנתהו וב הרעב ותמח ז"יעו ,םהמ ןיטסיקנארפה ועבתש

 רצנתהל םלוכ וטילחהו ,ע"שהו דומלתה תרוסמ פ"ע ותרותלו 'דל םינמאנה
 רצהל םדיב הלעיו םידחוימ תויכזל וכזי ז"יעו לודג םוסרפו דחוימ סקט םע
 ,םיבזכו םירקש םהילע לילעהלו םידוהיה לע םירצונה תא תיסהלו ,לארשיל

 ןכא .תירצונה תדל סנכהל םצפח רידאש בובלב 'יסנכה ישארל תושקב ושיגהו
 םהו ,בר םוסרפב אשראוו הכלממה ריעב תורצנל רובעי קנארפ בקעי םגיהנמ

 ודמלי ונממו ,םהל לארשי ינבמ םיבר ופסותי ז"יעש םקומינב רבדה ופטע

 בובלמ הליבומה ךרדה לכבש התיה ותנווכ לבא .תירצונה תד לבקל ושעי ןכו
 דומלתה תרוסמ ירמוש םיקודא םידוהי יסלכואמ םירעה םיבשוימ ,אשראוול

 -יבתכמב םידיוצמ ויברוקמ םע ןוחצנ-עסמב עסי רשאכ אוהו ,ךורע ןחלשהו

 יבשות םע טטוקתהלו ללועתהל הנוכנ תונמדזה םהל 'יהי ,םינומגהה לש לזרב
 ואצמי םלגר ףכ ךרדמ םוקמ לכבש םיחוטב םתויהב -- וללה תומוקמב םידוהי

 המייקתנ ולכנתהש המיזמה תינכתו .תימוקמה הלשממהו םירמוכה לצא תוסח
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 בובלב תורמוכה שארמ לזרב-תרגא לביק קנארפ אמטה .האולמב וננובאדל
 ותוא ודבכיו ,םידוהיה תולפנתהמ םהילע ןגהל םיבייח ,םאצומ םוקמ לכבש
 .סוחיהו הלעמה ימר ומכ וישנא תאו

 תורצנתהל (םינודיזה םימב) הנושאר הליבט לביק וירבד תמאל ידכו

 עיגישכ העובשב ומצע לע לביקו ,1759 רעבמעטפעס 17 םויב בובלב ליר

 תירחאבו .םהיתוקוח לכל םתארי תלבק סקטו הליבטה תא םש רומגי אשראוול

 דחיב אשראוול עוסנו ךלה םוסרפ בורב בובל תא בזע 1759 רעבמעטפעס חרי
 תוצלמהו לזרב תורגאב חטבומו דוה תובכרמב םינמאנה וישנא רחבמ םע
 .ויכרצ לכב עישוהלו יוארה דובכבו תוחותפ תועורזב ולבקל
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 בושאמאטב םרוקיב

 םראותו םשובלב קנארפ לש תכה ,רשעל הסכ ןיב ועיגה בושאמאטל
 ,םשובל וניש אל ןיידע יכ ,ותרותו 'דב םיקודא םידוהיכ םיארנ 'יה ינוציחה

 ריזחו תוליבנ ולכאו לודגה קוש רככ עצמאב ונחו תידוהי תפש ורבדו

 ובבותסהו .תוצירפ ינינעב תותיחשו תובעות ינימ ראש ושעו ,םיוג ילכאמו
 הלילע םהל 'יהיו םהילע םידוהיה תמח תולעהל ידכ םידוהיה תובוחרב הנווכב
 .םהב םוקנל הנוכנ

 ,םהישעמ המו המה ימ ,רבדה רשפ וואשאמאט ידוהי ועדי אל הליחתמ
 ןכא 1 תוצמהו הרותה לע סיעכהל ורבעי םידוהי .םהל רזומ 'יה רבדה .םצפח המו

 עדוותנ םהמע תוחישהמו ,אמרגות גהנמ יפכ 'יהש ומצעב קנארפ בקעי ישובלמ
 .ותעייסו קנארפ בקעי רקשה חישמ תקהל םהש םהל

 חותמ 'יה ןידה ימי לש דחפש תעב כ"הוי ברע ינפלש תוחילס לילב

 הדרחב ומיכשה ,םישנו םישנא ,ןקז דעו רענמ ,ריעב םידוהיה ינפ לכ לע
 תוחילס רמול םידוהיה בוחרב ד"מהיבו :נ"כהיבל ורהימו ,רחשה תולע תונפל
 םהל ןתיש םשפנ לע ת"ישהמ שקבלו ןנחתהל ,תודימ הרשע שלש לש ןומזפהו

 םירמושה, ןינמ ורמא רבכ דימהיבב .הבוט המיתח רמגו הרפכו החילסו הליחמ
 ןטשה םג בציתהו ,םיקחש עקובה תוררועתה לוקב םילהת יקרפ "רקובל
 לתהל וליחתהו ,ד"מהיבו גנ"כהיב לש ףתושמה רצחב םמצע ודימעהו ,םכותב

 ףודיגו ףוריח .ץואינ ירבדב לבותמ ,םהיגהנמו םיידומלתה םידוהיהמ קוחצלו

 ,םימימתה םידוהיה בלב הרבע האנק חור .הפורצה ונתנומאו השודקה ונתרות דגנ
 ובהלתה דוחיבו .ל"ר ףודיגו ףוריח ירבדמ םנזא עמשמל העקפ םתונלבסו



 תרקי תנפ 4

 םרגמל הכופש המיחב םהילע רעתסהל וצרו ,םינתרבגה "הכאלמ-ילעב,ה םמצע

 אלש ג"כהיבו ד"מהיב רצחמ םקיחרהל פ"כעו ,םריעמ םשרגלו םצצרלו

 .תולפתו תוחילסה תכירעב םהל ועירפי
 זא שמתשה הרעשהה יפל) ד"בא ברה רבדב ףכית שיגרהש אלולו

 םידוהיה םהילע םיטממ ו"ח 'יה זא .(אריפש"אנהכ עטנ יבר  תונברב

 זירכיש שמשהל ברה הוצ ףכית .ולוצינ ד"בא ברה תמכח י"עו ,הלודג הרצ
 םיביוחמ ,השא וא שיא ,םידוהיה לכש ,צ"דבהו ד"בא ברה תריזגו תדוקפב
 שיא םושל רוסאו ,נ"'כהיבה וא ד"מהיבל סנכהלו רצחה בוזעל דימו ףכית

 וא םהמע טטוקתהל אלש ןכש לכמו ,םהמע חכותהל םידוהיה ערזמ השא וא
 ונל ןיאו ,ירמגל לארשי תדעמ ואציו ל"ר ודמתשה רבכ םה יכ ,םהב עוגנל
 המו המה ימ ברה םהל רפיס תוחילסה תרימא םדוקו .תוכייש םוש םהמע
 ,ץנימאקב לארשי ללכהל ומרג רבכש תורצהו םהיתובעותו םהילכנו םהישעמ
 ד"בא ברהו .םירמוכה ינפל בובלב םהמע םייקתהש חוכיוהמ םהל עידוהו

 וחכותתש םינברה שאר 'יהש טראפיפאר ןהכ םייח יבר רודה ןואג בובלמ

 תכהש ,םשה רוזעיש תעב ןוצר עבש 'יהיש םיברב רמא ,ןיטסיקנארפה תכ םע
 תמאב םא ,חוכיוה תעב םיטפושהל רמאו .ימשר ןפואב לארשי ללכהמ אצת תאזה

 .םאכדלו םפדורל ןיאו ,םתעד לע םריבעהל ונל ןיא תטלושה תד ירחא ךלה םבל
 םויקו תלעותל תאז "יהיו ,םנוצרב םהל ורחבש תדה לגדב חפתסהל םהל וכלי

 והזש ותונואג בורב ןכ חיכוהו .ותרות ירבדלו 'דל םינמאנה לארשי תיראש
 להקמ םתוא ולידבה ןיטאטאסנאק דעוב םידוהיהו .הרומה רפסב ם"במרה תטיש
 ,(* הדילמו ןטבמ םיוגה לככ םתפו םניי ורסאו ,.ןותיח רוסיאב לארשי תדע

 תשרפ) הכרבה לכיהב אנראמאקמ קיזיאא קחצי יבר ק"הרה בתכש המ ןינעמ (*

 לדוגב ,לארשי ללכמ ירמגל ואציש ,העודיה (ןיטסיקנארפה) הרוראה תכ התוא : (אובת

 תשרב וספתנ תומשנ הברה יכ ,לארשי תא ואמטו ,ןודדב הרותה לכ לֶע ורבעו םתעשר

 תדה ןמ ואציש ,ל"ז םייח ר*רהומ שודקה ןואגה םתוא חירכה הז תמחמו ,םתאמוט

 הלעמל ותמשג תיילע תעב האר ט"שעבה י"ראה שודקה ןרמ ןכ יפ לע ףאו ,ירמגל

 ,הוקת שי ילוא ,טעמ קובד רבאש ןמז לכש ,הרמאו המערתהו םהילע תלליימ הניכשהש

 'וכו ינועו קחודב םיקידצה תדיריו רעצ לע הניע ערת הז לכבו ,ירמגל ךתחנ תעכו

 יחבשבו .ללכו ללכ ןוקית יתלב ירמגל ותרכנש תופילקל ודריש םיעשרה לע תלליימו

 כ"הוי ברעב א"פש תוכיראב איבמ ,ג"ס דומע ,א"כשת ביבא לת ,ץנימ תאצוה ט"שעבה

 דאמ בצעתמ 'יהו ,הפ לעבש הרות םהמ קלתסתש לארשי לע לודג גורטיק ט"שעבה האר

 רמאו ,םינש וא דחא ךרב םכרבל ריעה לכ ואבשכ ברע תעלו ,רופכה םוי ברע םוי לכ

 לכיהל ץיגהש ךיא תוכיראב םש ןייִע 'וכו םתוא ךריב אלו רעצ תמחמ יתלוכי אל

 הז השעמ רפיסו ונריעב ליבאגרעשטמ םוחנ םחנמ 'מ דיסחה ברה "ה א"פו ,חישמה

 הניכשהש ט"שעבה רמאש ונתלהקד ברהמ יתעמש ודמתשנש ןתוא חכמו 'וכו םעה ינפל

 ןיכתוחשכו ,האופר הזיא ול היהיש הוקת שי רבוחמ רבאהש ןמז לכ ,תרמואו תללימ

 .הניכשהמ רבא אוה לארשימ דחא לכ יכ ,תימלוע הנקת ול זיא רבאה
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 ,םהמע חכותהל ל"זח ורסא לארשי סרוקיפא לעו לארשי ןיד םהל שי ארמוחלו
 םהמע גיס וא חיש םוש בושאמאטב םבוכיע ןמז לכ אוהש ימל 'יהי אל ןכב
 המואמ התלע אל בושאמאטבש ואר רשאכו ,אמטמ ומכ םהמ םמצע וקחרתיו

 לכ תורמל ,םחורב רוצעל ברה תדוקפ ורמש יכ םידוהיב שקנתהל םדיב
 שטשאמאזל ועיגהו וואשאמאט תא ובזעו ,םהילכמ םהילכנב םאיצוהל םתמומרע

 אשראוו ראהזיורק רדנסכלא תאמ ותדעו קנארפ האר) םירופיכה םוי םצעב
 םייח 'ר ברהל םייחה רורצ רפסל אובמב ןייעו .(153 םשו -- 144 דומע ו"נרת
 ויחא ירוביח ןכות בשוח קחצי יבר ויחאש (ל"קת ןילרב) שטשאמאזמ אקייח

 הדיתעה הלואגה לע שורדה ביחרמ וב םירופ תרגא רפס ,די בתכב ןיידע םהש
 בורק וררועתנש ש"מי צ"ש םיסרוקיפאה תכ דגנ םוחלל ושדק עורז ףשח םשו
 ,וואטסינסארק ךרד ןילבולל ועסנ םשמו ...וניניב םידקרמ םתצק ןיידעו וניגמזל

 םיעותעת ישעמ םתוארב םידרחה םידוהיה ,ןילבול ריעה רוורפל םאובבו
 לע ולפנתהו םחורב ורצע אל ,םימש יפלכ ףודיגו ףוריח ירבד ועמשו םהלש

 ירחא הלשממל םמצע ונפ הרוראה תכהו .םינבא םהילע וריו קנארפ ישנא
 וכהש םידוהיה ושנענ 1759 תנש רעבאטקא ןעט6 םויבש 'יה ףוסהו .,הרזע

 םיפלא ינש סנק םלשל החרכוה להקה תפוקו ,ןילבולב טפשמה תיב י"ע םתוא

 טבש קרפ ץ"בעיל שומשה רפסב תוכיראב ןייעו ,164 דומעב םש האר .םיבוהז

 םידוהיה ולוצינ וואשאמאטמ ברה לש ותניב י"עו .159 דומעב םשו ח"ע ףד רסומ
 .ל"גה תכה תבעות תארקל רעסנה םחורב וטלשש י*ע םהמ
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 ב"לקת תנשב ריעה ןברוחו הפירשה

 אווקלאז) בושאמאטמ יולה שריה יבצ ברהל ,יולה ר"ישה תדובע רפסב
 הנבת ,וישכע הבירחהו הפורשה בושאמאט ,רעשה ףוסב םותחו בותכ (ט"לקת
 ןברוחו הפירש הזיא לע יתעדי אל הליחתמ .הרהמב םילשורי ןינב דע ןנוכתו
 ח"ת תונשב ש"מי ל"ימח יררוצ ידי לע ריעה ןברוחו סרה לע םא ,ותנווכ
 ,יקצינלימח ןברוחו תוטיחש ירחא הנש םירשעו האמ ורבע רבכ אלה ,ט"תו
 רותב רודה ילודג הכותב ושמשו כ"חא ריעה התנבנו הבשייתנ יתחכוהש יפכו
 ,בםושאמאטל ועיגה תוקוחר תורייעמ וליפא םידימלתל הרות יציברמו םינבר
 רפס ,ןתנוהי ר"ב 'יעמש יבר ,בושאמאטמ שיא דוע סיפדה ד"לקת תנשב ןכא
 סיפדהל וצלאש םעטה רבחמה וגל הלגמ םשו )(טרופנרהידב) א'ימשד אתעייס



 תרקי תנפ 6

 אתעייס רמוא ולאכ עמשנ ותאירקבש ,א'ימשד אתעייס םשב וארקו ורפס
 יתראשנו ,האצי בהלל הרעבה יריעבש תאז םג ףאו... יכ הזל ךרצנו ,'יעמשד
 יניע תועמדו ,ישרע יתושארמ ןבאו ,רטמו םרזמ ,רותסמלו הסחמל םוקמ ספאב

 התיהש ונל הלגתמ וללה תורושמ וכו תורובגה ימי ועיגהו ,יסוכ תנמ

 הנקש ןקז ,בושמוטב זא ררשש ירמוחה בצמ ונל הלגמ םגו ,ל"ר הלודג הפירש

 אלו ,העובק ותנמוא ותרות רשא ,האלה טעמ רשפאו ,הנש םינומש ןב ,המכח
 יתיב ינבו... רפסל ותמדקהב וירבד תליחתב רמרמתמ ,הרות לש הלהאמ שמ
 .תומנ אלו 'יחנו םחל ונל הנת ,תומרב םלוק םינתונ

 ךונח ר"ב ב"א םהרבא יבר ונריע ןב רבחמב ראובמ רתוי יתאצמ תעכ
 תעד יפל) דללקת תנשב כ"ג ספדנש ,תובא ץע ףנע ורפסב בושאמאטמ ךינעה
 ונריעש.. בתוכ רפסה שארב רבחמה תולצנתהב םשו ,(אנוטלאב גרעבדעירפ

 וניתויסינכ יתבו ונישרדמ יתב ונידמחמ לכו ,שא תפירשל התיה שדוקה-ריע

 .ןוימטל ודרי ב"עב יסכנ לכו ,'וכו תייס וז וניניע דמחמ לכו טעמ שדקמה תיב

 ריעה לכ זא הפרשנש ואולימב ןברוחה ונל הלגתמ ל"נה םיעטק השלשמ
 הנברוח 'יה רבכ הזו ,ןוימטל ודרי םיתב ילעב יסכנו םישודקה תומוקמ םע
 .יינשה םעפב בושאמאט לש הסוריהו
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 אירטסוא תוכלמל תרבוע בושאמאט

 ןעיצילאגל הדמצנו

 ינפל זוחמהו שטשאמאז הענכנ (הנושארה הקולח ,1772) ב"לקת תנשב
 תונובר תחת רבכמ התיהש הכומסה ןעיצילאג לבחל הדמצנו ךיירטסע תולייח

 תוחילשב גרעבמאה ץריה ילתפנ ליכשמה אב (1878) ח"לקת תנשבו ,ךיירטסע
 זנכשא תפשב רפס יתב חותפלו זנכשא תוברת ץיפהל הרטמב ףעזוי רסיקה
 לבא ,ודיב התלע אל ןבומכ .להקה תאצוה ןובשח לע םידוהי םירענ דעב
 איהה הפוקתהמ העפשה םוש הראשנ אלו ונילא ועיגה אל זאמ םיקיודמ םיטרפ
 זאש (יינש הקולח) 1811 דע ךיירטסע תלשממ תחת התיהו .םידוהיה ייחב
 .ןילבול ךלפל הכייתשהו איסורל הרבע
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 בושמוט ינברו ימכת םש ישנא

 בושמוט ק"קד מ"רו ד"בא חנ 'ר ברה

 ,ח"ערת"ג"נרת דארגרטעפ ,רעניוו לאומש רמל השמ תלהק תמישרב האר

 תפיסאב :ל"הזב םש איבמ ,שדח טוקלי םשה תחת ,4825 רפסמ ד"וי תוא
 ורוביח אצמנ 989 רעיוביינ תמישר דראפסקואב םייהנעפפוא ד"רה י"תכ

 'ך ברה רבחש ,לארשי תראפת רפס שדח טוקלי רפס רבחמה לש לודגה
 ,שדח טוקלי רביח רשא ןילבול דיבארו ץיזלעב ק"קד מ"רו ד"בא לארשי

 רודה ילודג לע םידפסה םהבו ד"ית תנש דע שרדש ת"הע תושרד ללוכ רפסה
 .ב"ית תנש דע ז"צש תונשמ

 יתרכזש טעמה בתוכו ורפס ליחתמ ןימינב ר"ב לארשי 'ר רבחמה

 .ק"פל ד"צש ה"רב בושיבורה ק"קב ופרשנש ילש םיבתכהמ

 ק"קד מ"רו ד"בא חנ ר"רהומ לש ודפסהב יתשרד רשא :אראו 'פב

 ד"ת אראו 'ה םוי נ"כהיבב תוינשמה ד"סב יתמייס םויה ותואבו ,בושמוט

 .ןישטנעח ק"קב ק"פל

 ןבל םירפסה רצואב ןייעל ינריעה םיובלעדנאמ שירעב בוד ברה ונדידי

 ,הרותה לַע םישוריפ רביח חנ 'ר ברהש איבמש 856 רפסמ 'פ תוא בקעי
 .ךריב ערזו בוט תכרב םירפסב וירבד םיאבומו

 רשמה

 ד"יה בושאמאט ק"דבא שיבייפ ירוא ר"ב שודקח בקעי 'ר פרה

 הבישי ספותו ,העד רוד ורודב ,רודה ילודגמ ןוילע שודקו םוצע ןואג
 .קצולסב כ"חאו בושאמוטב םדוקמ

 ,וימיב םינואגה יניעב ותובישחו ותשודקו ונואג ברמ גשומ תתל ידכ
 רבונידייק לאומש ןרהא יבר ןואגהל חבזה תכרב רפסב בתכש המ טטצא

 רמא, ,ג"כק ףדב םש ןייע ,ט"פשמ תנש םאדרטשמא סופד ,ןיימד טרופקנארפמ

 ונרודב גלפומ דחא לודג םע הזב ןתמו אשמ יל 'יה הנה רבחמה לאומש
 שודיק לע ךכ רחא גרהנש ,ד"יה בושאמאטמ בקעי ר"הומ ברה ןואגה ומשו
 תואב תוא ל"נה שודקה ברה ןושל הזו ,רימיזוצ ק"קב ןיליופ תוריזגב םשה

 רואל איצוה אוהו ,ך"שה ונבר יחא) ו"צי ץ"כ םוחנ ה"ומ ברה ינתח די בתכב
 ."קצולס ק"קב המרה ותבישיב םייח םימ ודי לע םימ קציש (חבזה תכרב רפסה
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 .ל"ז שובייפ ירוא ר"ומאאלב בקעי 'קה םתוחו תומילשב ותבושת הספדנ םש

 והרתכמו אתיירואד אלופלפב ותבושת לע בישמ חבזה תכרב לעב ןואגה
 יקפנ ארונד םיצוצינ ,ויביבס תטהלמ שא ,םיעלס קרפמו םירה רקועו יניסש
 דומע לארשי רנ ,ףולאה לודגה לשאה ,ויפ לבהב ףרשנ חרופה ףועו 'ימופמ
 םייקתמ ותוכזבו 'וכו םת שיא בקעי ר"והמ ןואגה קזחה שיטפ ינימיה
 ונקורתנ אל ןיידע םהה םימיב יכ ותלודגמ גשומ ונל שי הזמ ."םלועה
 טוקלי רפסה תא וילא םיסחימ הברה .ךכ לכ וזירפה אלו םנכותמ םיראותה
 ךרעב א'"דיחל םילודגה םש רפסב ןייעו ,םדיב איה תועטו ,ורביח אוהש שדח
 טרופקנארפ) הרותה לע רזעילא יבר תנשמ רפסב יתאצמ ינאו .שדח טוקלי
 גרובשלקינ ק"ק ידלימ רעגנילרט אפזוי ףסוי ר"ב רזעילא מ"גהל (ק"פל ז"עת
 .ד"יה בושאמאט בקעי ר"הומ שודקה ןואגה יפמ עמשש הרות איבמ ךל תשרפב

 שיגדהל יאדכ םהה םימיב הרותה םלועב ותובישח הלודג המכ דע

 אקארק ו"ת תנשב רואל איצוה (ך"שה) ןהכה יתבש ונבר ריעצה ןואגהש תעב
 זא היה הזו .העד הרוי קלח ךורע ןחלש לע (ך"ש) ןהכ יתפש ורפס תא

 ומצע הנפ םימיל ריעצ 'יהש טרפבו ,ינדמלהו ינרותה םלועב הכפהמ ומכ
 םהיניבו ,תומכסה םהמ לבקל םימסרופמו םילבוקמ רתויה רודה ילודגל

 םוחנ יבד ך"שה יחאש ינפמ וריכה אוהו ,ל"נה בקעי 'ר ברהמ המכסה לבק

 ןינעה תובישח ינפמ (ק"פל ד"נת גארפ תאצוהמ יתקתעה ינא) ,ודימלת 'יה

 ריתכמ המכסה לכ שארב ,םימיכסמה םינברה לכמ המילש המישר תתל יננה

 הרשמהו (גלפומה קר וילע בתוכש דחאמ ץוח) ןואגה דחא ראותב םלוכ תא
 .ריע הזיאבו שמשמש

 תופסותה) ,רלעה יולה ןתנ ר"המ א"אל ןב ןאמפיל בוט םוי (1
 .אקארק ק"דבא ותויהב (ט"וי

 ק"פל ה"ת אקארק ק"פוח ה"לצז ףסוי ר"המ א"אל ןב עישוי (0
 .(המלש יניגמה)

 ק"קד מ"רו ד"בא) ,אנהכ יכדרמ השמ ןואגהב עטנ הנוכי ןתנ (3
 .אקושד אמויב בולסרעי הפ ה"ת לולא 'ט .(אהרטסוא

 ליטפעש ארקנה ץיוורוה ל"גס 'יעשי 'ר לודגה ןואגה ןב יתבש 4
 .אקושד אמויב הפ ה"ת לולא 'ט (אנזופ ק"דבא) אנזופ הפ

 .(ילבול ק"דבא) ץ"כ קחצי 'ר א"אאלב ילתפנ (5

 .((ילבול ק"קד מ"ר) בקעי ר"הומ ןואגה א"אל ןב לישעה עישוי (6
 ירשת 'ו (ץינמערק ק"דבא) יבצ שיא לאומש ר"רהמ א"אל ןב םייח 7

 .ךעשיו ךדסח 'ה ינארה תנש
 מ"רו ד"בא) ןגנטש ה'הלז שבייפ לאוי 'ר 'חה א"אלב לידנעמ (68

 הטמ לשו הלעמ לש אילמפב םולש היהי תנש טבש ח"כ (אלשימערפ ק"קד
 .ק"פל דעו הלס חצנ
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 מ"ר ןמ ר"המ ןואגה) אניוו ק"קמ קחצי א"אלב םחנמ םייח ריעצה 09

 .(ךיירטסוא תנידמד ד"באו
 .(קסירב ק"קד מ"רו דיבא) ל''ז 'ימרי ר"הומ א"אל ןב ןמלז המלש (0
 ק"קד ל"וחב הנוח ץעג ארקנה םוקילא 'רה א"אל ןב ףסוי 'קה (1

 .דיריב בולסרי הפ םתוח ק"פל הבוט ה"עשל תנש (מ"רו ד"בא) בובל
 ד"בא) רימדאל ק"פוח בקעי השמ ןואגה א"אלב לאקזחי ריעצה (2

 .המש תאבו ושרדת ו"נכשל ןושח ב"וט (מ"רו
 .(אנדארוה ק"קד מ"רו ד"בא) אגארפמ םימואת 'יעשי ר"הומ ןב הנוי (3
 .(אלמבול ק"קד מ"רו ד"בא) קחצי ר"רהמ א"אל ןב השמ (4
 ק"קד מ"רו ד"בא) ןעגיובלניצק ריאמ ר"המ ןואגה א"אל ןב השמ (5

 .םילעח הפ ק"פל ו"ת ירשת ב"י (םילעח
 (בולדיש ק"קד מ"רו ד"בא) בולדישמ יול תיבמ שיא לידנעמ םחנמ (6

 .ה"ת בולסריד אקושב
 .(באנטאש ק"קד מ"רו ד"בא) אריפש ןתנ ןואגה ןב המלש (7
 מ"ר) בושאמאטב רגה ל"ז שיבייפ ר"רהמ יבא ינודאל ןב בקעי (|8

 .הבוטו 'ולשב ,בקעיל ךיטפשמ ורוי רדסל 'ב םוי (בושאמאט ק"קד ד"באו
 ודיעיש ך"שה םהב רחבש המכסהב ןיאצוי ולא תא הארש ימ ינמודמכ

 ונבר זא ספת בושח םוקמ הזיא רעשל לכוי ,לארשיב לבקתיש ורפס בוט לע

 ךיראתמ ,תערכמ התיה ותעדו לארשי ילודג ןיב ,.העד רוד -- ורודב בקעי

 תנשב קר ה'ת תנשב בולסרעיב אקושד אמויב םתח אל אוהש הארנ המכסהה
 .ונריעב 'יה ך"שה ןואגה יכ חיכוהל שי הזמו ,ו"ת

 מ"ר וא ד"בא ראותב אל םתח אלש הלודגה ותונתוונע לע בל םישל שיו

 לכב בושאמאט ינבר לכ לע חתמנש ןינעמ וק ,בושאמאטב רגה קר הנוח וא
 .תורודה

 "בנה

 ד"יה בושאמאט ק"דכא ףסוי ר"ב שודקה יכדרמ 'ר ברה

 וכזו ,אנליוו יבשות יבושחמ 'יה לציה תרמ ומאו ףסוי 'ר מ"גה ויבא

 עשוהי יבר גיהבכשר ארונה ןואגה 'יַה לודגה ויחא ,לארשי ילודג םינבל
 .עשוהי ינפ ת"ושו המלש יניגמ ס"חמ ,אקארק ק"קד מ"רו ד'בא לי'ז

 ד"וי א"ח ,ןואגה ויחאל ,עשוהי ינפ ת"ושב ךא .םיעודי םניא וילע םיטרפ
 םש ספדנש המ ןינעמ .האירה תולאש ןינעב ונממ הבושת האצמנ ,'י 'יס

 יכרד לכ ימשל יל בותכיש רפוסל םלשתש יתשקב םג :הבושתה עצמאב

 םלשל ילעו ןכ םג ךל שי םא ,ואולמב (ל"ז א"מרל רוטה לע שוריפ) השמ

 ויחא ול בישמ א"י 'יסב ,םלשל ילע םיבוהז 'י םהילע איצות םאב ,בטימב
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 ינרותה יחא. וילע בתוכ ב"י 'יסבו ,"מ"ר ינרותה םכחה יחא, וראתמו ןואגה

 תודואו האירה תלאשב ןודינה ,"מ"ר ללהה תא וילע ןירמוג ןיא ,ללוכה םכחה

 ,"והונקתיש םהילע יתרזגו ךמע ידי, עשוהי ינפה םייסמו ,הרסא אוהש הוקמ

 ."מ"ר ינימי דומע ינרותה םכחה יחא, 'ב 'יסו 'א 'יס מ"וח א"ח ש"וע ןייעו

 וריבח דעב דחא םלישו ריעה תא ושבכש המחלמ ישנא תודוא ויחאל הבושת

 .ונוידפ ימד

 וזירפה אל דוע זא) ןואגה ויחא ול ביצהש םיראותהמ הארנה יפכ

 םינברהמ דחא 'יהש ,(ידמ רתוי גילפהל אלש תוביתה לכ ורפסו םיראותב

 .א"י ףד ויחא תודלותב ב"ח יפוי תלילכ ץיעו ,ורודבש םילודגהו םיקהבומה

 ייהש ,וילע בתכ ט"סש ןמיס (מ תוא רבאב ש"רל) םש ישנאב ןייעו

 ט"ת תריזגב םש גרהנו בושאמאט ק"דבאל לבקתנו בובל ריעה ךות ד"באר

 ןויצ םחנמ תוהגהבש ינרעה א"טילש דלעפניורב ילתפנ 'ר ברה ידידיו)

 ישנאב הנהו .(ל"נכ כ"ג בתוכ ז"ע ןמיס ד"וי תוא א"ח א"דיחל םילודגה םשל

 אלו םש יתנייע ,ה 'יס תושדחה ח"בה תבושתב אבוהש בתוכ ל"נה םש

 :םתס בתכ םשד ,ןנד יכדרמ 'רמ םש רבודמהש וחונעיפל החכוה יתאצמ

 הנווכהש רוקמ אצמ אופיאו ,יכדרמ ו"מ אתפירח אלפלפ מ"ר יבוהאל אמלש

 וילא סחימש 88 דומע ץנוצ מ"ירל קדצה ריעב ןייעו !הזה יכדרמ 'ר לע

 'ה 'יס ח"וא םש ןייע ,םתס יחאל תובתכנש עשוהי ינפב תובושתה לכ

 יניגמהל 'יהש םיחא ינשמ קר עדי אלש ינפמ ותרעשהו .ד"מ 'יס בי"חבו

 לבא ,אנליווב וימולע ימיב גרהנש השמ יבר שודקהו ,ןנד יכדרמ יבד המלש

 .הרותב םילודג םיחא רתוי ול 'יה תמאב

 אוואטלאפ סלפהב ןייעל ינריעה ץיבוקשרה ריאמ ברה דמולמה ידידיו

 ףסוי מ"גהל "עשוהי ינפה תודלות, רמאמב 480-181 םידומע ,ב"סרת 'ינש הנש

 ונבר דע וכישממו ףסוי 'ר םהיבא לש סוחיה בשוח םשו ,קצארעסמ ןייטשניוועל

 .תונבו םינב השש ףסוי 'ר ברהל בשוחו ,םת וניבר דימלת רוש רוכב ףסוי

 .ז"לק 'יס ןילבול ם"רהמב הבושתה תא ןנד יכדרמ 'ר ברהל סחיימ ןכ

 יניגמה יחא יכדרמ 'ר לע הנווכה יכדרמ 'ר ברהש לק זמר אוצמל יתעגי ינא

 הזמ חיכוהל רשפא בושמוטב בר 'יהש לק זמר לבא .יתאצמ אלו ,המלש

 ותשא הראשנו המחלמב גרהנו לייח 'יהש ידוהי שיא תודוא םש הנד הלאשהש

 יפכ .בושמוטל הכומס ריע ,ץיווָאשיטמ ןרהא 'ר 'קה ןב היכרב ומשו ,הנוגע

 ל"זו ,ןירבוגב רבג םוצע ןואג 'יהש הארנ ם"רהמה ול קלחש דובכהו ראותה

 שירו) מ"רו (אתולג שיר) ג"ר אריפשו אברבר אפיקת אנליא, :ם"רהמה

 ח"צ 'יס ד"וי ך"שב ןייע ,ןואגה םוקמב אוה ףולאה ראות) ףולאה (אתביתמ

 יכדרמ ר"הומ הלהת 'ימוד ול רשא םמורמה (ב"נ ק"ס י"ק 'יסבו ב"קס

 אקמועב תללצ רשא ת"כד םיניד יקספו ותלאש ירבד ידיל עיגה . .ו"צי

 הבהאב ת"כ ירבד יתינשו יתירקו ..הנוגעה השאד אריתיה הכלהו אנידד

 ."םלוע תבהאו הבר
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 הלאשה ד"עו, בתוכ 'ח 'יס ח"וא א"ח עשוהי ינפב ,יל אלפ רבד ןכא

 הברה ובתכש םורקה ערקנו הוחפנש האיר ןינעב ינשה תרגיאב תבתכ רשא
 יניא הזב הנה ,ךלש ק"ק ינב ת"כמ לע וקלחנו ,הפירט איהש םינורחאמ
 בר 'יהש ל"ז יחא םכחהל יתכראה םינש 'ימ רתוי רבכ יכ ךיראהל ךירצ
 תאז יתבושת קיתעהל הוצא ןכבו ,כ"ג הזב וילע וקלחנו תחא הליהקב
 ,יכדרמ יבר ויחאל א"י 'יסב ד"וי קלתב םש הספדנ הבושתה ."ת"כעמל
 יניגמ לעב ןואגהש תעב ט"ת תנשב גרהנ יכדרמ 'רש רשפא ךיא ןכ םא

 ויחאל הבושת הז ןינעב בתכש ותבושתב בתוכ ,ח"ת תנשב רטפנ ,המלש
 דוע גרהנ וא רטפנש רעשל שי כ"א ,םיתמה תכרבב וריכזמו םינש 'י ינפל
 וניצמש ומכ ומצע גהנ עשוהי ינפהש רמאנש אל םא .ע"צו הברה םדוק
 א"בשרה תבושתב ןייעו ,םייחה לע ל"ז תכרב ובתכש םינושאר הברה לצא

 שיא ראותה ,הנוי ונבר ד"בל בתוכש ,ד"פר ןמיס ןץ"במרהל תוסחוימה
 אגסיו דעל לדגי ךתרות םולשו ךמולש ל"ז הנוי יבר דיסחה ברה שודק םיקלא
 ואבוה ,ריאי תוחב ראובמ ןכו ,ב"ע א"ל ףד ןישודיק א"שרהמב ןייעו חצנל
 ארקבד ל'צ'ז בותכל ןתינ יחה לעד (ט"מ 'יס מ"וח) בקעי ראבב וירבד
 םעו ה"ד 'ג 'יס ב"ע ב"י ףד רבשנ בל רפסב הארו ,הכרבל קידצ רכז
 .פ"צו ןכ רמול קחוד לבא ריאי תווחל יתיארש

 קמ(

 כושאמאט ק"ק יבשותמ ר"יח ןועמש 'ר שודקחב בקעי 'ר ברה

 וינב תשלשו ותשא וגרהנ חת"ת תנשב ,לבוקמו הרותב לודג 'יה

 ו"טת תנשבו ,תולגו ינוע ירוסי לבסו דונ ץראב בבותסהו בורמענ ק"קב
 הרצמ ץלחישכ רדנו תומ תנכסב 'יהָו ושפנ לבכב וניעו תוריזגה ושדחתנ
 בקעי להא רפס האיצניווב "כת תנשב סיפדה תאז תילכתלו ,י"אל הלעי
 ,י"אל תולעל ותלוכיב 'יהיש וב וכמתי בל יבידנש ,םיפד 7 ה"סב ליכמה
 םשב רפס דוע רביחש בתכ 374 רפסמ ,19 דומע בקעי ןבל םירפסה רצואבו
 םהרבא רפס ילהאבו 17 דומע רפס ירקחמ ןייעו ,ילכב ראשנש בקעי תודלות
 ד"בא אוה 'יה םירקות הברה תעדל .13-12 דומע ט"צרת םילשורי ירעי

 ותיב ינבש המדקהב ראובמ הז ןכא ,הרעשה קר תאז ןיא לבא בורמענ ק"קב
 וב העגפ איהה הנשבו ו"טת תנש דע דדנו ,ח'ת תנשב בורמענ ק"קב וגרהנ

 יכ דע םש בתכו ,אזוזב רתב אזוזב תונושמ תוריזג וילע ורבעו ןידה תדמ

 ארקב רחואמש המ לכו יבשו בערו ברחו רבד ארקב רחואמש המל יתאב
 (ינשה ותשא הארנכ) וינבו ותשא םע יבשל חקלנו ,הנושארהמ 'יה השק
 תנכסב אצמנ 'יה תַע לכבו תוירזכא תוכמב ותוא וכהו לזרב ילבכב והונתנו

 םחל יל ןתנו וז הרצמ ינליציו ידמע םיקלא 'יהי םא רדנש בתכו ,תומ
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 .'וכו ק"הראל ךליל יל 'ה 'יהו יבא תיב לא םולשב יתבשו "וגו לוכאל

 רורב הז לבא בושאמאטל הבורקה ןעיצילאג לש בורמענ ריעב רדש 'יה רשפאו

 .בושאמאט ריע יבשותמ 'יה ןועמש יבר ויבאש יאדו

 א'טילש ןייטשניבור אדוי 'ר עדונה ףארגוילביבה ברה ב"ש ידידיו

: 

 דרופסקואב הנאילדוב הירפסהמ הדותב ונלבק רפסהמ \וליצ

 םינטק םיפד 7 ליכמ ה"סבו 16' טמרופב רפסה לזוג ,אילגנא
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 ,ח"פרת םילשורי ,ב"ח) ןיקמורפ ל"ארל םילשורי ימכח תודלות רפסבש ינריעה
 תודלותב ןכ םג ןייעו ,"בושאמאטב ברה, ראתב והרתכמו ,ואיבמ (88 דומע
 ,בושאמאטב בר 'יהש ותרעשה קר והז ודובכ תליחמב לבא .אילאטיא ינבר
 לארשי ץראל עיגהש החכוה האצמנ אל ףאו ,הזל זמר אצמנ אל ורפסב יכ
 הלע םא עדוי ימו .ק"הצראל ךליל ומצע לע לביקש המדקהב בתכש המ קר
 .ורדנ םייקל ודיב

 ןועמש ר"המ שודקהב בקי ר"הומ םכחה רבחש ,בקעי לחא
 ויתושרדמ תחא הרומז חקל רשא ,םפושאמאט ק"ק יכשותמ
 יניע תוארהל קחצי תדיקע לעו הרש תדוקפ לע דחא שורד
 הז ונקיש ובל ונבדי רשא שיא שיא םימע יבידנו םיליכשמה
 (ז"כת) הריציל ב"תכה תנש האיציניוו הפ ספדנ 'וכו רפסה

 ןועמש ר"הומ שודקה ןב בקעי לפשו חור הכנ ריעצה ינא, :המדקהב
 תנידמב יתייהשכ ש"תי תואלפנ תלודג יתיאר רשא רחא בושאמאט יבשותמ
 וגרהו 'וכו ק"פל ח"ת תנשב תונושו תושק תוריזגב הריזג ץראב אינלופ
 בקעי רדיו 'וכו םישק םירוסיו םירורמ תוכמב יתוא וכהו ינב תשלשו יתשא
 םולשב יתבשו 'וכו וז הרצמ ינילציו ידמע םיקלא 'יהי םא הרצ תעב רדנ
 .""ףכו ק"הצראל ךלאו "כו יבא תיב לא

 רפס ילהאב ןייע .דנאלרוק י"ח תאצוה לארשי תוריזג תורוקל קתענ

 .13-12 דומע ט"צרת םילשורי ירָעי םהרבא

 הספד 'א םויל םושאמאטמ ןושמש ר"ב בקעי ר"הל השרד
 (נ"שדזלמש תונש ןיב) ד"שח גארפ (ז"מד-ה"מש תונש ןיב)

 .ץנוצ 'חה דגנ 1101 'ע יתמישרב יתחכוהש ומכ איה תחא השרד
 רפסמ 'ד תוא 121 דומע ז"לרת אנליוו בקעי ןבל םירפסה רצוא .ש"שמר
4 

 רפסמ 'ד תוא גרעבדעירפ םירפס דקע תיבב ןכ םג םשרנ הזה רפסה
 .ןועמשל ןושמשמ ויבא םש יונישב קרו 4

 הנש םינומש ךרעב אוה וללה םירפס ינש ןיב הספדהה תונש לדבההו

 .םירבחמ ינש וא ,םדילוה דחא רבחמ םא רוקחל שיו

 םידוהיה תובשיתה תליחתבש בלה לע לבקתמ ןיאד ועט םהינש יתעדלו
 ,םיוש םתובא םשו םמשש םישנא ינש םש ואצמיש הרק בושאמאט ריעב
 שיא םרביח םירפסה ינשש רמאנ םאו .חיכש אלש רבד ,םירבחמ ויה םהינשו
 רעשל םילוכי גארפב השרד ז"מש תנשב סיפדה םאד .לכשה ןמ קוחר והז ,דחא
 םיעשת ןבל בורק 'יה רבכ ח'ת תנשב אצמנ ,ךרעב םישולש ןב זא 'יה רבכש
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 םינב דילוהו 'ינש השא אשנו ונברוחמ ששואתה ןכ רחאו .וינבו ותשא וגרהנו
 :וינבו ותשא םע דחיב יבשל חקלנ האמ ןבל בורק רתויהב ו"טת תנשבו
 האיציניוו דע עיגהו ק"הצראל תולעל רדנ הדפנשכו םיארונ םירוסי םהילע ורבעו
 תעדלו ,בקִעי להא רפסה רשעו האמ ןב ותויהב ב"תכה תנשב םש סיפדהו
 ןיא טעמכש רבד ,םילשוריל םג עיגה 88 דומע ב"ח םילשורי ימכחב ןקמורפ
 יתעידי טעמ יפכ םגו ,םהה םימיב םייחה יאנת יפל טרפבו ,תואיצמב הז
 ידוהי בושי םש םייקתה אל ןיידע םהה םימיב בושאמאט ריע תודלותב

 ןיאש ןפואב ,ללכב םלועב ןיידע 'יה אל בושאמוט ריעה םשו ,ימשר ןפואב
 תונש ןיב ורפס סופדיש בושאמאטמ רבחמ אצמיש תורשפאו תואיצמ םוש
 .נישדז"מש

 ןייעש יל רמאו םיובלעדנאמ בוד ברה ידידי ינפל הז רבד יתעצה הנהו
 ןב ךמתסמ 'ילעש רעדיינשנייטש תומישרב יקזדול השמ רמ דמולמה םע דחיב

 ; םהרבא ר"ב תויח קחצי יברל חספ תוכלהב השרד המשרנש ואצמ םשו ,בקעי
 ןיבהל השקו .ילואקק לש ונאלאדאב גולטק לש תילגנאה תמישרב אוה ןכו
 יברל ,םהרבא ןב תויח קחצי םשה רדיינשנייטשו בקעי ןבל ופלחתנ ךיא
 דקעה תיבב גרעבדעירפ רמש רבדה אלפנו ,בושאמאטמ ןושמש ר"ב בקעי
 לדבה לע קר קפסה עודמ השק דועו ,םהינש איבמ תועדה לכ תאצל ידכ ולש
 .ז"מ -- ה"מש תונש ןיב ,םינש שמח

 רבחמו ,דחא רפס םה ,חספל השרדו בקעי להא םירפסהש יתרעשה ןכל
 תונש ןיב ספדנש םוקמבו תועט הלפנ בקעי ןבל םירפסה רצואבו ,םדילוה דחא
 קר םירפס ינש ןאכ ןיאו ,ז"כת--ב"כת תונש ןיב תויהל ךירצ .ז"מ--ה"מש
 ןועמש ר"ב בקעי 'רל בקעי להא רפסה אוה אוהו דחא רבחממ דחא רפת
 השענו ן"ישל ןייע תוא ול ףלחתנו 374 רפסמ 'א תואב םשרש בושאמאטמ
 א"ה תוא ףרצל םא ול קפתסנו הריציל ב"תכה סופדה תנשו .ןושמש ןועמשמ
 ז"כת תנשב ספדנש אצמנ ןטקה טרפהל סופדה תנש וב זמרש ב"תכה תביתמ

 םיפלא 'ה לַע תזמרמ 'ה תוא זא לודג טרפל הנווכהו הריציל םייסש ינפמ וא
 ; ב"כת תנשב ספדנש אצמנו ןטקה טרפ לע בושחל ב*תכ תויתואה קר וראשנו
 רחא רבחמ 'יה אל םלועמ לבא תועטה בברתשנ ךכו ,םינש שמחב לדבההו

 ,םיסיטרכ לַע דבע יאדוב אוה קרו .ז"מש תנשב השרד גארפב סיפדהש הזכ םשב
 ומכו ,תחא השרד אוה בקעי להא רפסה לכש הרעה דחא סיטרכ לַע בתכו

 רשפא יא התע תעלו הרותה לכ לע רוביח ול שיש המדקהב רבחמה בתוכש
 תספבש ל"זח תלבק יפל ,חספל הסחיו ,תחא השרד קר סופדה תיבל איבהל
 אתיאדכ קחצי דקענ חספבו ,קחצי תדילמ ,הרשו םהרבאל רשבל םיכאלמה ואב
 םשה תחת דחוימ סיטרכ ול שיש האר םימיה תברבו ,(ב"י ו"ט) ר"משב
 .תועטב דכלנ ךכו ,דחוימ רפס הזש רבסו ,תחא השערד

 כמ
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 שילאק -- בושאמוט ק"רבא ןפינ ר"הומב אדוהי 'ר ברח

 ברו תושירפו תודיסחב גלפומו לבוקמו םוצע ףירחו לודג ןואג 'יה

 ךלה םשמו אטילב הליחתמ הבישי ספות 'יה וימי לכ .דאמל דע ותשודק
 םינואגה דימלת 'יה .שילאק ק"דבאל לבקתנש דע בושאמוטב כ"חאו אנראטל
 אבב תכסמל וישודיחב ן"בירהמ הדוהי תיב ורפסבו ,א"שרהמו י"רהמ

 .ןילבולמ בקעי 'מ ןואגה ירומ שודק הפמ יתורחבב יתעמש :ו"ט ףד ארתב
 .אדוהי תיב וירפסב םימעפ הברה ריכזמ וירומ תא

 רינזיולק ,לדנעמ 'ירכז 'ר לודגה ןואגה תב התיה 'יח תינברה ותשא
 ירו .אקארק ,אלשימערפ ,אניוו ק"קב בר סלשיפ רעזייל 'ר םינואגה ויה 'יחאו

 דיריב וירפס לע םיכסהו א'דד דעוה ישארב הנמנ אוה) בובל ק"דבא שריה
 .(ק"פל ת"מא ירשת א"י בולסרעי

 .גרובשלקיגמ ץיפש השמ ר"ב יולה שריה ילתפנ םהרבא 'ר ןואגה

 רואב ראובמ ןכ .וסיגו ודימלת 'יה ,ע"ת א'דפפ ,ס"ש לע ןוצר אולמ ס"חמ
 .וכרעב לכימ םייחל םייחה

 ס"שה תודגא לַע הדוהי תיב ורפס ןימינב 'ר ונב סיפדה ז"מת תנשב
 לודגה ורוביח תא ינשה ונב סיפדה ת"חנ תנשבו ם"תוא תנש ךבצלוז ריעב
 לודג רוביח ,ןילוח תכסמו ןיקיזנ םישנ רדסב תותכסמ לע תוכלה ישודיח

 ,"תאז ימ, תנשב יוסעדב ספדנו ן"בירהמ הדוהי תיב םשב ,תוכיאו תומכב
 .י"כב םישודיחו תובושת הברה ונממ ראשנ הז דבלמ

 תמדקהב וינב םילגמש המ טעמ קר םיעדונ םניא וייח ימימ םיטרפ
 םילודגה םיראותהמ ץוח יכ ,תומכסהה ןושלמ חיכוהל םילוכיש המו וירפס
 לדוגו ותודיסח בר תא םישיגדמ םלוכ ,הרותב ולדג ברו וחבשב םיגילפמה
 .תעד רוד ,ורודב הרותה םלועב דאמ דבוכמ םוקמ ספות 'יהשו ,ותשודק

 בתוכ ז"מת תנשב ןושארה ורפס רואל ואיצוהב ןימינב 'ר ונב
 לארשיב הרות תצברהב הנש םישלש הז םיברה תא הכיזו הכזש המדקהב

 תא תותשל הנידמו הנידמ ריעו ריע לכמ םיפסאתמו 'וכו ק"ק המכב
 .וידימלת המה תובישי יספות םינואג המכו ,אמצב וירבד

 ,ן"בירהמ הדוהי תיב לודגה ורפסל ונב תמדקהב רכזנ בושאמוטב 'יהש
 הדוהי תיב ורפס לע ןנזופ ק"דבא קחצי 'ר ןואגה ורבח תמכסהב ןכו
 .בושאמאט ק"קב מ"רו ד"בא 'יהש בתוכ ןושארה

 ,יתונטקב ותא הנמאב יתייה רשאכ, :רבחמה ןב תמדקהב םש ןְייִעו
 ודי לע םימ יתקציו יתקניש ,קנוי עשעשמכ יבא יכרב לע יתלדגתנ רשא

 םש םגו בושמאט ק"קל ועסנ םשמו ינראט ק"קב יתונתחו יאושנ רחא דע
 ירמגל ינרק הלדלדתנש ינבישה םקירו יתכלה האילמ קר המואמ יתישע אל
 ינאו םייתל שריפ ו"רנ רבחמה יבא ינודאו ,הניפסה שארב ןרותכ יתראשנו

 ,יסכנמ םקיר יתאציו יליחו יחכ ינבזע רשא הבוזע החיכש הסואמל יתראשנ



 תרקי תגפ 16

 .גרובשלקיִנ ק"קב התדלומ ץראל יתשא רחא ךלאש קר חונמ .יתאצמ אלו
 ב"חאו םינש שלש ומע יתבשיו ץ*כ רדנסכלא רזיל 'ר ןיצקה ימח תיבל
 הזו גרובשלקינב דיגמ כ"חאו ,םינש שלש ץילדעטסיוא ק"קב בר יתישענ

 הנה ,רמאל ול ארק ויבא,ש  בתוכ כ"חא ,"הב בשוי ינא םינש עבש ומכ
 ירוביח ד"היבל .איבהל יתעבשנ העובשבו יתומ םוי יתעדי אל יתנקז אנ
 ."ייחב ימלוע האראו ,וסיפדיש וילע רזוג כ"ע אבא הכזמ ארבו ,יתרבח רשא

 ,אשרדמ יבב . וידימלת ויה םיגלפומ םידמולו ץרא ינואג םיבר,ו
 ולביק וקצוי וילע רשא רויכה ןמ םילגרו םידי שדוקמו ,ויכרב לע ולדגתנ
 .'וכו "הלא לכ התאר ןיע ירשא השודק

 ,ט"תו. ח"ת תנש תוערואמ רחא בושאמוטב ד"בא 'יה הארנה יפכ
 .הארנש ןובשחה יפכו ,וירפס סיפדהל והויצ ויבאש ל"ת תנשב בתוכ ונב יכ
 .בושמוט תא ובזע םוימ םינש ז"ט ורבע רבכ םשמ

 ק"דבא  סקאוו רזעלא םייח 'ר ןואגהל) 'יח שפנ רפסבש ןינעמ
 בתכש ת"סה תודוא ת"וש אצמנ ,ז"ע 'יסו ו"ע 'יס .ד"ויח (ל"ז שילאק
 .לעב קידצה ןואגה ברהמ .אוהו הפ אצמנה ת"סה תודוא :ל"זו ,ל"נה ןואגה
 ברה דאמ חבתשה הפ תאצמנה האווצה יפכו העומשה יפכ רשא אדוהי תיב
 ןיקוקז יכ .רמאו ,הרהטו השודקב ומצעב בתכ אוה רשא הז ורפסב לינה

 .תרימשל תלגוסמ איה ןכו ,תאזה הרותה ול בתכ תע סומלוקהמ ואצי ארונד

 כ"חאו ,ריעה ינב וכרטצי רשא השקב לכלו הניחת לכלו (הקילדמ) רואה
 רפס זנגנ וימיבו רעלאגאר 'ילא 'ר קידצו ןואגה ,בר הפ 'יה ריבכ ןמז
 ,שיייָע - .*תונושמ תויתוא תרוצב וב םיאצמנה םיוניש םעטמ הזה הרותה
 ומכ םיקהבומ םירפוסד אביה כ"שכמו, :םייסמ רישכהל הכלה רוריבה רחאו
 תוכופהה תויתואה ולא בתכ קידצו ןואגל םיסרופמ 'יהש הדוהי תיב ןואגה
 וכו "הלבקש םה ונייה ןנירמא 'אדוב 'וכו

 ירפס ינש רשאמ רתוי ספדנ אל הדגאו הכלהב וירפס תיברמ לכמ
 תוקמע ךרדב אלפנ שוריפ אוהש לודגה ורפס םגש אלפו ,אדוהי תיב
 .ספדנ אל תובישיב םידמולש תותכסמ בור .לַעו ,א"שרהמה ךרד לע הנבהו
 .ל"מכאו הז ןינעב רופיס לבוקמ שילאק ינב לצאו .םעפה דוע

 ט"וי 'סות 0 ןואגהמ ןיטיג תומש רדס ףוסב אצמנ י"כב הבושת
 .דרפסקאב םייהנפוא ד"ר לש ירפסהמ י"כ

 ןשרד לאלצב 'ך ברהל העבש 'ידומע םירפסה לע וספדנ ויתומכסה
 ,תי"דמ תנש .קשע ראב ,ב?"מת םאדראטשמא ,ןימיגב תלחנ רפס לע ,קצולסמ
 .רעצינמערק ןנחוי יברל .רושימ חרוא תוהגה םע ,דיויט לע א"מרהל השמ יכרד
 :קלח אוהו אלגירד אתבש ,ב"נת לולא 'ג ב"נת ךאבצלוז לודג שטירזעממ
 ויסת תנש .אדרויפ לאימחרי ר"ב שריה יבצ ברהל יבצ תרטע לודגה רבוחמ
 ..םהרבא ןגמ רפס לע המכסהב אב ב"גת תנשבו נ*ת א"דפפ ןרהא תיב

 138 .דומע א"כשת ביבא לת .יולה תיב ,ד ;י שילאק ידוהי .תודלותבו
 לבויה רפסב שילאק ןיא ןעדוי רעד עטכישעג ןיול הארו ,ונממ האווצ הספדנ
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 ןוכנ אל ,ו"נת תנשב רטפנש םש בותכש המ ןכא .(150-149 םידומע) יבכרהל
 וילע בתכנו ,ת"חנ תנשב ספדנ תוכלה ישודיח אדוהי תיב לודגה ורפס ירזוש
 .ו"רנ ןסינ ר"ב אדוהי :םייחה תכרב רעשב

 םימעפ ריכזמ ורפסב ,הבגשנ האילפ רוכזא רוכז וב ורבד ידמ הנהו
 רפסה ףדבו :ב"כ תומבי ןייע ,ירומ םשב ל"שרהמו א"שרהמה תא רפסמ ןיא
 א"ע ג"ל ,א"שרהמה ירומ ב"ע חיכ םש ,א"שרהמ ירומ ירבדב יתיאר א"י ףד
 ד"מ ,ל"שרהמ ו"מ הנשמב ה"דב ה"כ רפסה ףדבו ט"צד ארתב אבב תכסמב

 ,ללשרהמ ירומ ירבדב ןייע ה"כ רפסה ףדו ה"ג ףד תומבי ,א"שרהמ ירומ ב"ע
 ה"דב א"פ ףד תובותכ ,ל"שרהמ ירומ בתכ ןנתא ה"דב י"שרב ב"ע ט"נ ףד
 ןילוח ,ללשרהמ ירומ םיאלט הדב א"ע ו"סד ק"ב ,ל"שרהמ ירומ השקה והזיא
 ב"ב ,ל"שרהמ ירומ השקה ב"ע ד"ע ןיטיג ל"שרהמ ירומ בתכ א"ע ה"מד
 תנשב רטפנ ל"שרהמה יכ ,ענמנה ןמ רבד והזו ,ל"שרהמ ירומ בתכ ב*ע א"מק
 ל"שרה לצא דמלש רמאנ םא וליפאו םייחב דוע 'יה ת"חנ תנשב אוהו ,גילש
 תוחפה לכל דלונ כ"א ,הנש ג"י רחא 'יה פ"כעו ,ותריטפ םדוק הנורחאה הנשב
 עיגמ 'יה םאו ,םיעבראו האמ ןב רבכ 'יה ,ת"חנ תנשבד אצמנ ח"יש תנשב
 'יהש רשפא ןכא ,תאז םישיגדמ םינברה תודלות יבתוכ 'יה וזכ תגלפומ הנקזל
 בורלו ,הלוגה ינב לכ לש ןבר 'יהש ותבישח בור תמחמ וא ,ודימלת דימלת
 .ירומ םשב והניכ ותבישח

 ןינעה ררבמש ירחא ב"ל ןמיס ם"במרה יללכ ב"ח יכאלמ דיב ןייעו

 וא קלתסנשכ רשע ןב קר 'יה וא שאגימ ףסוי יבר דימלת 'יה ם"במרה םא
 ה"פב) ם"במרה בתכש המש רמול ךחרכ לע התעמו :טילחמ ,הזמ קוחר

 אנבר תובאב ש"מכו ,וברו יולה ףסוי בר יתובר ורוה הזכו (ןודקפו הלאשד

 אל ךא ,ונממ םינומדק ויהש יפל ןכ בתכש אוה דובכ ךרד ,יולה ףסוי

 ךרד איה וזש 'א ללכ ארמגה יללכב ש"מכו ,שממ ויתובר ויהש ינפמ
 .דוע ןייעו .ש"ייע ונממ ןומדקו לודגש ימ לכל ובר אורקל קסופהו ס"שה

 ו תוא ג"ק 'יס 'מ תוא םילודג תכרעמ א"דיחל םילודגה םשב

 ןישודיק תובותכ תומבי תותכסמ לע ן"בירהמ אדוהי תיב

 ק"וב לודגה ןואגה אלפומהו גלפומה ברה רביחש ןילוח ןיטיג
 מ"רו ד"בא 'יהש ו"רנ ןפינ ר"הוחמב אדוהי ר"הומכ פ"וח
 .ק"פל ם"תוא ךאבצלוז .ק"ק המכב י"רו

 םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו, :אנזופ ק"דבא קחצי 'ר ןואגה תמכסה
 י"1 תודיסחבו הרותב גלפומה לודגה רואפה הרובחבש ירא דחוימה דחא

 ק"קב הסורפ ותדוצמ םויהכו ,.םושמאט ק"קב מ"רו ד"בא 'יהש היפ ה"ע
 הציחמב ומע יתייה וירוענמ רשא אנימאק יריכמו יעדויב 'וכו שילאק
 ת"מא ירשת א"י בולסרעי הפ ,םמותשמ ותפירח עמושה לכו 'וכו תחא
 ."ןנזוופ ק"פוח םהרבא ר"ב קחצי ק"פל

 ד"בא ע"על אוהו רבחמה לש וסיג םכותבו א"דד םינברה תמכסה
 גלפומה ,ללוהמהו לודגה ברה ,םיפנכ לעב לודגה רשנה :ןילבול ק"קד מ"רו
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 דיריב אקושד אמויב 'וכו ה"פ ה"ע י"ג ,תודי רשע ול ,תודיסחו הרותב
 ק"פוח 'ירכז ר"ב שריה יבצ 'קה .ק"פל ת"מא ירשת א"י 'ו םוי בולסרי
 ."ץיוורוה יול ףסוי ,ףלאוו ןימינב מ"גהב ילתפנ ,בובל

 ק"דבא לידנעמ ,אלסעל ק"דבא קחצי 'ר םינואגהמ תומכסה דוע
 .אגולג ק"דבא רעב רכשי מ"דפפ ק"דבא 'יעשי ,ןישטראק

 םיברה תא הכיזו הכזש, :(םש) ןימינב ברה רבחמה ןבל המדקהב
 עשתמבו אטיל תנידמב ק"ק המכב לארשיב הרות ותצברהב ,הנש םישלש הז
 הנטק ריע איה הנראט ק"ק אקארק לילגב הנטקה ןיליופ תנידמבו תוליהק
 םירענו םירוחבו םינברהל ורזע המהו הנומא ילעבו םש ישנא הבש םישנאו
 וירבד תא תותשל הנידמו הנידמ ריעו ריע לכמ םיפסאתמו םיצבקתמה
 ןיליופ תנידמב כ"חאו וידימלת המה הבישי יספות םינואג המכו ,אמצב
 ."שילאקב לודג

 ןיקיזג םישנ תותכסמ הנומש לע תוכלה ישודיח הדוחי תיב
 אניצוב גלפומה בר ןואגה לודגה רואמה יפמ ואצי ןילוחו
 דובכ 'וכו ה"פ ה"ע י"ג ה"ה אשידקו אשישי פ"וח אשידק
 ק"ק המכב ד"בא 'יהש ןפינ ר"רהומ ןב הדוהי ר"רהומ
 ימ, תנש יוסעד הפ ספדנ .שילאק ק"קב ותוינח אוה םויהכו
 .(ת"חנ) "תאז

 רבחמה לש וסיג םכותבו תוצראה עברא דעוד םינואגה תמכסהב
 ת"מא ירשת א"י בולסרעי דיריב ,ןילבול ק"קב מ"רו ד"בא ע"על אוהו

 הרותב גלפומה ,םיפנכ לעב לודגה רשנה רביח רשא רפסה :בתוכ ,ק"פל
 ."תודיסחו

 ,םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו, :אנזופ ק"דבא קחצי 'ר ןואגה תמכסה
 ה"פ ה"ע י"ג תודיסחו הרותב גלפומה רואמה הרובחבש ירא דחוימה דחא
 יתייה וירוענמ רשא .(דחיב ודמלש הארנ המכסהה ןכותמ) *יאליע יבד ירא
 .ותציחמב ומע

 ו זימת ןושח 'ו ןנזופ ק"דבא ל"גס יתבש ר"ב 'יעשי 'ר ןואגה תמכסה
 ."תודיסחו הרותב גלפומה

 תמכסה גרופבשלקינ ק"קד מ"רו ד"בא םייהנפוא דוד 'ר תמכסה
 .אגולג ק"קד מ"רו ד"בא רעב רכשי 'ר

 ארונו לודג שמש שמשה תאצכ, :ןנזופ ק"דבא ץ"כ ילתפנ 'ר תמכסה
 ותנובתל רקח ןיא ןואגה בלו קמועל ץראהו םורל םימשה רעש הזה םוקמה

 וילא לכהש לת ,לכשהו הניב העד המכח הנק הז ,םינקז תעדו הנובתב
 ."תודיסחו הרותב גלפומה ינתוחמ ,הכלהב םימכח יניע ריהנמ ,םינופ

 לש וחתפכ ובל בחר, :אגארפ ק"קד מ"ר םהרבא 'ר ןואגה תמכסה
 ."םסרופמה דיסחה רודה תפומ לודגה רואמה ןואגה לכיהו םלוא

 א-ג גו
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 בושאמוטמ ארפס יול כקעי ברח

 יגיהנמו םינזור םיפולא יפמ דסיתנ רשא ?ץינמארג דירי הנקתב

 ראשה ןיב םתח ,ז"כת תנש ץינמארג דיריב ו'צי םינברה ףוריצב תוצראה
 .(106 דצ ,ןרעפלייה א"דד סקנפ) ."בושמאטמ ארפס יול בקעי םאנו,

 דומע 'ד תרבוח הנושאר הנש רפס תירק ןייע ,הבודולז סקנפב רכזנ
 .ףסא .ש םירפסה תיב יזנגמ .,2

6927 

 בושאמאט ק"רבא םקעי ר"ב גילעז ןבואר 'ר ברה

 המכסהב הלעו ,הנידמב םיבושחה םינברהמ ,םסרופמו לודג בר 'יה

 הגותה אדיל ביל 'ירא ר"ב דוד יבר ןואגהל "קשע ראב, רפסה לע

 ק"ק תולודגה תולהקה יגיהנמ לארשי ילודג ראש םע דחיב ,םאדראטשמאב

 .ק"פל ןידה ת"דמ תנשב ספדנ ,ןילבול ,אנזיופ ,אקארק

 יבר ןואגה לש ותקדצ חיכוהל אוה קשע ראב רפסהש שיגדהל יאדכ
 קחצי יבר ןואגה ה-ירקיל עבתו ,אוש תולילעב ןיררוע וילע ואציש אדיל דוד
 ףד ה"ע 'יס טרופשש י"רל בקעי להא ת"ושב תוכיראב הז לכ האר בהובא
 .ג"'מת ןויס ז"יב הליחתה תקולחמה ,א"פדט"ע

 .תובושח תולהק יגיהנמו רודה ילודגמ קר תומיתחו םיבתכמ ףסא אוהו

 ק"קב הנוח ןסינ ר"ב הדוהי 'ר ברה תמכסה ןכ םג אצמנ קשע ראבב םש
 ,בושאמאטב ד"בא םדוקמ 'יהש ימ (ן"בירהמ אדוהי תיב ס"חמ) שילאק
 ןבואר ,ןנד ברה םימתוחה ןיבו ק"פל ןידה תדמ תבט ג"י המכסהה ןמז

 אב כ"הא .בושאמאט ק"קב הנוח ל"צז בקעי ר"הומ חונמה ו"מ ןב גילעז
 י"ח ,ןילבול אנזיופ אקארק ק"קב צ"דבהו תולהקה יגיהנממ המכסה בתכמ

 קחצי :תמיתח אצמנ ןילבולמ םימתוחה ןיבו ,ק"פל םימחרה ת"דמ טבש

 בר כ"חא 'יהש ימ ,אריפש עזגמ ל"ז לכימ לאיחי ר'הומ ר"ומאאלב
 ןאכבו .לאומש ירבד רפס לע בושאמאטמ בר רותב ותמכסה הספדנו בושאמאטב
 כ"חא 'יהש ימ ןסינ ר"ב הדוהי 'ר ברה 'יה םדוק ,םתוכלמ רדס ררבתמ
 לאיחי ר"ב לכימ קחצי יבר וירחאו ,גילעז ןבואר יבר וירחאו שילאקב
 .אריפש לכימ

 ורב בו
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 כושאמאט ק"קב חנוח אריפש לכימ לאיחי ר"ב קחצי 'ר ברח

 ךונח ר"ב ליוונייז לאומש מ"גהל ת"הע םישורד ,לאומש ירבד רפסב
 ק"דבא וימי ףוסב 'יה םגו סאי ק"קב ותרות רואו ולהא עקת רשא ,ןילבולמ
 תמכסה, תרתוכה תחת תללוכ המכסה םש תאצמנ ,(ח"לת םאדראטשמא) ץנימ
 קחצי ריעצה ,אצמנ םימתוחה ןיבו "ףושטניפ ק"ק תודעוותהב םינואגה
 יאדכ .בושאמאט ק"קב הנוח אריפש עזגמ ה"הלז לכימ לאיחי ר"רהמ א"אלב
 ןנופ ק"דבא קחצי 'ר ןואגה ,ז"טה ,םירובגה המה םימתוח ראשהש ריעהל
 .דועו בובל ק"דבא שריה 'ר ןואגהו

 הנתינ המכסההש רעשמש ,497 דצ ןרעפלייה .י א"דד סקנפב ןִייִע

 ,הנווכב המכסהה ןמז וטימשהו ,תויארהו תוחכוהה ש"ייע ג"לת ןויס תודעותהב

 .הספדההל דעו המכסהה ןתממ םינש המכ ורבעו תויה

 ד"רל קשע ראב רפסה לע םג םותחה לע אב ל"נה קחצי 'ר ברה
 ןבואר 'ר ברה םש םותח בושמוטמו ,ןילבול ק"קב ותויהב קר לבא ,אדיל

 .ל"ז גילעז

 תוקידבו תוטיחש רפס אוהו ,ג"עת מ"דפפ ,םהרבא תלכאמ רפסב הארו
 תוצרא 'ד תמכסהב ה"מת תנשב רבחמה ידי לע ןילבול ק"קב ספדנ רבכ רשא
 הרומגו היונמ כ"ע ,רבחמה ןב םהרבא י"ע םישדוחמ םירבד ליבשב תינשנו
 תושר ןתיל רבעה בולסרעי דעווב ו"צי א"דד ץרא ינואג ה"ה דומלתה ימכח יפמ
 עזגמ קחצי יבר םותחה לע אבו .ה"מת רייא א"כ ל"*נה רוביחה סיפדהל
 ינזורו ילודג ןיב םיעורה תפיסאב יתייה א"ג ,ןילבול ק"קב רגה אריפש
 .ל"נה לככ המכסהה התלעו תונידמה

 "ירקבמ( 7

 בושאמאטממ ףסוי 'ר ברה

 עשוהי 'ר ןיצקה ןב 'ירא אדוהי 'ר ברהל ת"הע 'ירא בל רפסב

 יתוקחב תשרפב (ד"לת ףראדסמליוו) ןיליופב קסוב ק"קב מ"רו ד"בא ,אקשעה
 םש לע רמאש ,בושאמאטמ ףסוי ר"הומכ ףולאה דחא םכח יפמ יתעמשו
 הז הער ךער לע שרחת לא ל"זרא לע ל"ז ןנחלא ר"רהומכ לודגה לבוקמה

 זיוהנעטראג ל"ארגה ב"ש ידידיל םילודג לשא ןייעו .השרגל ותעדו השא אשונה

 .'ד דומע ח"ישת ןילקורב
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 בושאמאטמ ד"יה ןעגיובללצק חשמ ר"ב םחניפ יבר שודקה

 .ו"לת רייא ט"י תבשה םויב ןילבול ריעב םשה שודיק לע ףרשנ

 תיבמ בנגש דחא בגג ספתנ בושאמאט ריעב :התיה ותגירה תביס
 עדוי וניאו דחא ידוהיל םרכמש בנגה רמאו םלפיטל םיכירצה םילכ םתארי
 חתפ ינפל בנגה דימעהל הדוקפה האבו ,והריכי ותוא הארי םא קר ,ומש
 סחניפ יבר ברהו ,והרסאי ,הז אוה יכ בנגה דיגי רשא ימ לעו ,תסנכה תיב
 בשיו ,הלילבו םויב הרותב קסעו ,תודיסחב גהנתמ תויהל וכרד 'יה רכזנה
 ןמו ,הרותב קסועו ןיליפתו תילטב רטועמ גנ"כהיבב ובור וא םויה לכ שממ
 יכ וילע לילעהו בנגה והאר נ'כהיבמ אצי רשאכו ,הריזגה הרזגנ םימשה
 וכילוהל לזרב ילבכב והורשקו והוספת ףכית ,םיצפחה ולצא הנקש ידוהיה אוה
 םירמושהמ לצנהל ודיב הלע ךרדבו ןוילעה לאנובירט טפשמ תיבל ךלפה ריעל
 המכ דע ףרה ילב ץרו חרבו םהמ טלמנו ,לזרבה תואלשלשמ ררתתשהלו
 אוה ,טעמ ומצע עיגרהל תופיעו העיגי בורמ לפנ רשא דע ,הלילב תועש
 ירמוש והועגפי אלש ןותלקע ךרדב ךלהו ,וירמושמ הברה קחרתה רבכש בשח
 םירמושה ידיל םעפה דוע לפנ ומצעב רשא דע ךרדב העת אוהו ,הלשממה
 לוכי 'יה אלו םימשה ןמ הריזגה התיה ךכ יכ ,הביבסה לכב והושפחש
 וילא אבש םולח י"ע םימשה ןמ הז םדוקמ ול ועידוה םג .הנממ טלמהל
 אציו הלעמ לש ד"יב ינפל אב רשאכ ,וילא רמאו ותומ רחא ןואגה ויבא
 ךילעו םימכח םלוכ םינב העברא ךל שי יכ רשאב ול ורמא ,ןידב יקנ
 ךב יתרחב ןכלו ,םשה שודיק לע ףרשנ 'יהיש םהמ דחא דחיילו שירפהל
 ןעמל ךל דיגהל יתאב ןכל ,םתומכ םינבב לפוטמ התא ןיאו ריעצה התאש
 ויתועבצא ףורשל תוסנל ומצע ליגרמ 'יה זאמו .הז ןויסנל ךמצע ןכהל עדת
 ורבח 'יהש דחא שיאו .ןויסנב דומעלו לובסל ומצע ליגרהל ידכ ,רנה ןמ
 אוהו ,הככ השוע המלו עודמ ז"ע והולאש ויתועבצא ףורשל ליגר והארש
 "הש שדוק תבש םויב ףרשנש םייקתנ ןכו .הזה םולחה תביסל ובישה
 ךותב יתשדקנו בותכש ארקמו רומא תשרפ השרפה ןינעמ םוי ותואב
 שיא ינפל ותיבל הוצמ 'יה םויב ובו ,ןילבול ריעב ו"לת תנשב "וכו י"נב
 ,ןלדתשה י"ע ןיליופב תוצראה עברא דעוו ישארמ שקב כ"חאו ,וירבד ובתכיש
 ןכו ,הדובכ יפל האישהל הגונעו הכר הנמלא ותשא תבוטל םהיניע ומישיש
 ראשנו ,אגולג ק"דבא ביל 'ר ןואגה ברהל הואישהו דעווה ישאר ומייק
 ,ןילבולב תידוהיה תורוקל) שיקלע ק"דבא השמ 'ר הרותב לודג ןב וירחא
 .(355 דומע 'ינש האצוה ף"רת ןילבול ,םיובנעסינ ךורב המלש

 ףד ד"ירת ןודנול *לואש תלודג, ורפסב ןאמלעדע שריה יבצ ןייעו
 .מ 5 "ףסכה לבח, ץייעו .ד"צ דומע ה"פרת השרוו תאצוהבו ביע גיל
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 סקנפ הארו .ןיליחנמ שי רפס םשב 44 דומע ח"צרת קראיונ ןגיובלנצק

 .498 דומע ,ןירעפלייה .י א'דד

 שודיק, םשב שילאקמ ףסוי ר"ב שריה יבצ 'ר לש סרטנוקב ןייעו
 םהרבא 'רו (בושאמוטמ) סחניפ 'רו (רהאלק) 'יתתמ 'ר לש "דחוימה םשה
 .דרופסכואב הנאילדובב תאצמנה ,ןיליופ תנידמב ,ונל דומעי םתוכז (קסיצשאממ)

 ,(1927 אנליוו) *טניוומרוטש, ךיירניוו .מ י"ע ומסרפ סרטנוקה ךותמ םיעטק

 ןמיס הנאילדוב גולטק רעדיינשניטש הארו .181-170 םידומע םש האר

 ןייעו .םרפסמל 1682-1666 תונש ןיב ספדנ סרטנוקהש רעשמ אוהש 0

 םיסיפדמה ילגד ךמס יפ לעש 4 הרעה 292 דומע ןירעפלייה .י א"דד סקנפ
 ,1722 תנשל בורק דע ותספדה ןמז תא רחאל שי סרטנוקה לש ופוסב ןתינה
 םירמוא שיו ,"ט הנש רפס תירק ירעי הושה ,גארפב ספדנש רבתסמו

 .בוקרטעיפב ד"כת תנשב ףרשנש אתיא םשו .ז"כת תנשב אקארקב ספדנש

 דוד 'ר שודקה ןב לאומש 'ר ברהל ת"'הע םהרבאל דסח רפסב ןייִעו

 ג"מ ףד יחיו תשרפ רפסה ףוסב (ט"נת םאדראטשמא) ןילבולמ ד"יה ךאברוא
 יגורה לע תאז תרמוא לארשי תסנכש ,םויה לכ ונגרוה ךילע יכ פ"הע בי'ע
 ,םייונעהו םירוסיה בשוחו םירמו םישק םיניד םהב ושענש לארשי ישודקו

 םירוסיב ותוא םינעמ ויהש בושאמאטמ סחנפ ר"הומ שודקהל ושע ןכו םייסמו
 .ד"יה והופרש כ"חאו םישק

 ,ל"נה סחניפ יבר שודקה תוהזב העט םיובנעסינ רמש ריעהל יאדכ
 ,אקארקמ ץיוורוה שיא יולה סחניפ יבר שודקה ןואגה אוהש בתוכ 35 דומעב
 ק"דבא השמ יבר ןואגה ןב 'יה אוהו ,ןגיובלענעצאק 'יה ותחפשמ םש תמאבו
 דכנ להאוו לואש 'ר רשה ןואגה ןב קסירבמ ריאמ יבר ןואגה ןב אמלעח
 םשב איבמ 77 דומעב םש ומצעב םיובנעסינו אוודאפמ ם"רהמו ץנימ י"רהמ
 ס"חמ ךאבריוא דוד 'ר שודקהב לאומש 'ר ברהל "םירטפנה תונורכז, רפס
 תומש תא הנומו ,תיזנכשא-תירבע ןושלב רביח רשא ,ל"נה לאומש דסח
 ןיבו (ו"לת תנשב גרהנ סחניפ 'ר יכ תועט יאדוב) א"נת תנשב םיגרהנה
 כ"ג ןייצמש שיייעו .בושאמאטמ השמ ר"ב סחניפ 'ר שודקה תא ריכזמ ראשה
 .439 עטייז איזעָאּפ ןעלָאגגָאגַאניס רעד עטכישעג רוטארעטיל

 א"מרה ונבר לש וסיג ץלוורוה יולה סחניפ 'ר ןואגה דכנ 'יה אוה

 .סחנפ ךרעב ןעדלאוו םילודגה םשב ןייע ,ונקז ש"ע ארקנ אוהו

 דומע ,ס"רת אנליוו רעדיינשנייטש -- דיגמ חנ ללה ,אנליוו ריע ןייעו

 יבר שודקהל ומצע סחייתמ רבחמהש ,םתובא םינב תראפת תרתוכה תחת 6

 .ל"נכ וסוחי םש איבמו ,סחניפ

 הו = רי -בו
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 בושאמאט ק"דכא ל"ז יכדרמ 'ר לודגח כרהב םייח 'ר ברח

 ותמכסה האצמנ ,אתביתמ שירו ד"בא ורודב םינברה ילודגמ 'יה אוה

 אניוו ידלימ אדוהי םירפא ר"ב ןועמש 'ר ינרותהל ןועמש קלח רפס לע

 גארפב ספדנ ,יווקלאז ק"קב ושפנל עוגרמ אצמ רשא טדאטשנעזייא ישרוגממו
 .ז"מת תנשב

 הנוח ל"ז יכדרמ ר"הומכ לודגה ברה ר"ומאאלב םייח ריעצה :ותמיתח

 ,(ללה תיב לעב) אווקלאזמ ללה 'ר םינואגה םימיכסמה ראש .בושאמאט ק"קפ

 :וילע בתכנ המכסהה תרתוכב .ןיברוטמ לידנעמ 'רו ןישרעבעשמ לאוי 'ר
 .בושאמאט ק"קד ד"באו מ"ר

 רירפבמ₪ 924%

 בושאמאט ק"דבא ןרעפלייח רעזייל רזעילא 'ר ברח

 רזעילא 'ר 'רהב קיציא 'ר ר"הב בולסרעימ ןרעפלייה יכדרמ 'ר ברהב

 המחנ תינברה ותשא םש .ףירח רעזייל 'ר ארקנה ,יזנכשא השמ ר"ב יזנכשא
 .בונטאסמ רעקסוב שריה 'ר ברה תב

 בוט שרדו הברה הרות ץיברה רודה לודגו םסרופמ גלפומ בר 'יה אוה

 לצא ודמל םהינש יכ ןהכה ילתפנ 'ר ןואגהל קהבומ רבח 'יה אוהו ,ומעל
 ןמז דמל םג ,אלשימערפמ דמלמ עשוהי 'ר ברה םשב םסרופמ דחא דמלמ
 מ"גה ונתח יבא ,בושטניפ ק"דבא ןעגיובלעניצאק לואש 'ר ברה לצא המ
 .ךאבשנא ק"דבא ןעגיובלענעצנאק השמ

 בושאמוטב כ"חאו אהרטסוא לילגב רשא שטירזעמב ברל לבקתנ םדוקמ
 לבקתנ לודג דובכבו אדרויפ ק"קב מ"רו ד"באל רחבנ ס"ת תנשב וימי ףוסבו

 תבשב הנש ב"נ ןב וימע לא ףסאנ יכ םש ותכלממ לע םימי ךיראה אלו ,םש
 .א"סת ירשת 'כ 'א םויב רבקנו תוכוס מ"הוח

 רפסמ 209 דומע א"נרת מ"דפפ לכימ ףסוי ר"ב םייח 'רל םייחה רוא

 סחניפ 'ר ברה ונב ןב ודכנל י"כ ןיליחנמ שי רפסמ יתטקל ז"כ בתכו .6
 .ו"ע ט"ס ב"ס ח"נ ה"ל 'יס ב"אקל

 תא םיאור םשו ס"שבש תותכסמ לכ לע םינרדה הדועסה חיש (א רבח

 ,ס"שה לע םישודיחו תובושת (ב ,תופירחו תואיקב ברב הרותב ולדג בר
 .ל"נה לכימ םייח 'ר לש םירפסה רצואל ואב םלוכ .םידפסהו םישורד (ג

 רוד ןייע .ז"נרת גרוברטפ 63 דומע טאטשנעזייא םישודק תעדב ןייִע
 .א"סת'ה ירשת 'כ רטפנש ,קצארעסמ ןייטשנעוועל י"ר מ"גהל וישרודו רוד
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 תשרפב (ד"לקת טרופנרהיד) בושאמאטמ 'יעמש יברל אימשד אתעייס רפסבו
 אדרויפ ק"קד לודגה רואמה ברה יפמ קיפסמ שריפ יתעמשו בתכ תודלות
 אדוהי יברל אדוהי לוקב ןייעו ,בושאמאטב ד"בא 'יה םדוקמ יכ ,וילע ותנווכ
 םיטוקילב םשו .תורודה ילודגמ ת"דיח ףסוא אוהו ,ן"קת תנשב ספדנ ,אנולגמ

 ל"ז ןירפלאה רזעילא רד"הומ םסרופמה ןואגהמ אלפנ רבד איבמ ח"מ ףד
 .אדרויפ ק"קב ד"בא 'יהש ףירח רזיל 'ר ארקנ

 א-ב

 כושאמוט ק"דבא עשוהי 'ר ברח

 ק"דבא קיזייא קחצי 'ר םלשה םכחה ג"האמה ברה (א םינב ינש חינה
 בושאמוטמ שריה יבצ 'ר ברה ןתוח 'יהש םייח 'ר ינברה (ב דארגינראט
 .ג"ללקת תנשב אווקלאזב ספדנ ,יולה רישה תדובע רפס רבחמ

 .פ"ת תנשב ךרעב תונברב שמיש

 הא - ר" -בצ

 בושאמאט ק"דבא ןידלאג ביל הדוהי ר"ב השמ 'ר ברה

 טבש רפס רביח ילאקסו ינווארוז ק"דבא ביל אדוהי מ"גה ונבו
 'יה השמ 'ר ןואגה ויבא יכ בתכ ורפס תמדקהבו ,(ב"עקת אווקלאז) אדוהימ

 ויבא יכ בתכ המדקהה ףוסבו ,םיריבכ םימי בושאמאט ק"קב ץ"ומו ד"בא

 ייהש אוואניש ק"דבא השמ 'ר ןואגה לש ותב ןב 'יה ל"נה השמ 'ר ברה

 ק"דבא ש"ארהב השמ 'ר ןואגה אוה בהז ירוטה ונבר ןואגה לש ונב ןתח
 ל"וחב מ"מו צ"ומל לבקתנ כ"חאו ז"טה ונבר ןב 'יעשי מ"גה ןתח אוואניש
 .ונממ םישודיח המכ י"חת שיש בתכו ,ונממ ת"דיח אצמנ אדוהימ טבשבו .בובל

 סקנפב ודי תמיתח אצמש ו"כת תוא 168 דצ רבוב םש ישנאב ןייִעו

 םע דחיב ח"קת רדא 'ח ןמ םישרויו הבותכ תועובש ןודינב 103 דצ בובל
 לולא ה"כ ןמ תיב ןודינב 89 דצבו ,טראפיפאר ןהכה ביל 'ירא מ"גה
 פ"קת ןויס ח"ר ןמ 79 דצבו ,א"יקת טבש ב"כ ןמ 120 דצבו ,א"יקת

 ת"ר מ"גה םע דחי המכסהב אבו ,טראפיפאר ןהכ םייח 'ר ןואגה םע דחיב
 .בקעי תלהק רפס לע פ"ר ןהכ

 וואחילאבמ דוד 'ר תונורכזבש ינריעה דלעפניורב ילתפנ 'ר ברה ידידיו

 .ל"נה השמ 'ר ברה רכזומ 30 דצ ב"פרת ןילרעב
 וחתפכ ובל לכב דבוע 'יה ,'ד דבע השמ תמיו, :ותבצמ חסונ הזו

 ,םלענ אל ונממ זרו הנובת לכו ,עדמו המכח לכב אלמ ובל 'יה ,םלוא לש
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 ןב השמ ר"הומ לודגה ןואגה ברה ,ארבסו ארמגב ,הרות ירדח לכב ב"וח

 דימעהו לארשיב הרות ץיברה ד"מהיבבו בובל הפ מ"מ אדוהי ר"רהומ

 .ב"ע 'יס א"ח שדוק תבצמב ןייע ."םיבר םידימלת

 ביל אדוהי 'ר 'וכו ןואגה ברה דובכ ורבח אדוחימ טמש
 ונב םק תעכו ,'וכו ילאקפ ק"קבו ינווארוז ק"דבא 'יהש
 ומש וארקב ןירדהנסו תובב 'ג לע רביחו חשמ 'ר ברה וירחא
 קתני הרהמב אל שלושמה טוחו ,השמ שרדו השמל הכלה
 'מ חונמה ןואגה ונקז םשב םישודיח תצק ל"נה ם"רהמ איבהש
 לבקתנ וימי ףוסבלו בושאמאט ק"קב ד"בא 'יחש השמ
 .ב"סקת אווקלאזב ספדנ .ל"וחמ בובל ק"קב ץ"מו מ"מל

 .יווקלאז ק"דבא בובלמ בקעי 'ר ןואגה תמכסה

 םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ, :בתוכ המדקהב ביל הדוהי 'ר ברה

 רואמ עיפוהל ריאמ המח ינפכ השמ ינפ ל"ז השמ ר"הומ ןואגה יבא

 .'וכו "ריבכ םימי בושמאט ק"קב ץ"ומו ד"בא 'יהש ותרות

 יתעגי :בתוכ ילאקס ד"בא ןידלאג השמ 'ר ברה ודכנ תמדקהב
 ק"דבא 'יהש השמ 'מ ןואגה ברה ז"אא דובכ ןמ םירוביח המכ יתאצמו
 וישודיחמ תצק ד"היבל כ"ע אוביו בובלב ףוסבלו בושאמאט ק"קב צ"ומו
 ."הרותה ףוס דע תישארב ןמ עובש לכ לש השרפ לכ לע

 ור גו

 בושאמוט ק"דבא ץ"כ ןרהא ר"ב אריפש אנהכ ץטנ ןתנ 'ר ברה

 וימיבו ,ץטיווישיט ק"דבאל לבקתנ םשמו בושאמוטב ד"בא 'יה םדוקמ
 ןייע) הבושחו הלודג הלהק התיה ץטיווישיטו ,הבירחו הפורש בושאמוט התיה
 יבצ ברהל ל"רת אלשימערפ הקדצה השעמ רפסמ ב"ח הקזחה די רפסב
 ןואג בר דכנ אוהש ומצע סחייתמ ,ל"ז ויתובא סוחי ובשחב ,רעכייט ךלמילא
 הלעמב ץטיווישיט ריע התיהש תעב שיגדמו ,ץטיווישיט ק"דבא 'יהש דחא לודג
 .תולהק עשתב הנוילע

 אווקלאז .בושאמוטמ יולה שריה יבצ 'ר ברהל רישה תדובע רפסב ןייע
 יקבו ףירחה לודגה ןואגה ברה תמכסה :רבחמה וילע בתכש ראות ,ג"לקת
 ,ג"לקת ןושח ט"כ המכסהה ךיראת .ץיווישיט ק"קד מ"רו ד"בא םסרופמה
 ילע ילגד יגדפא ילהא תויהב רבעשל יתייה וריכמ ;רבחמה לע םש בתוכו
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 םירועישה ןמ 'יה ל"נה ץ"רהומ (בושאמוט) ל"נה ק"ק תונברה אסכ הבהא
 .'וכו ןנברד ירועיש

 יברל רסומו המכח ירבד רפסב אצמש םחנמ ןב ילתפנ יבר ונרעה
 ותויהב ותמכסה אצמנ (ג"כקת אווקלאז) זיוושענ ק"קמ שריה יבצ ר"ב דוד
 .ג"כקת ןויס ח"ר םויב הנתינש ,בושאמאטב ד"בא

 הא = ר -בא

 בושאמאטמ ץנימ ריאמ 'ר ברח

 תנשב רטפנ ,דארבינסארק ק"דבא ץנימ ל"גס לאיתוקי 'ר מ"גה יבא
 ןכא .ןייטשנעוועל י"ר ברהל וישרודו רודו רוד רפסב בותכ ןכ .ל"קת
 תמישרב 6 דומע תיבה רהב ,ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברהל תיבה תוניפ רפסב
 איירוגליבב רטפנ ץנימ יולה לאיתוקי 'ר מ"גה םש בשוח ,דארבינסארק ינבר
 האובת ירפ ת"ושב אבוה) ץנימ יולה יבצ ק"הגה ז"וח ויבאו ב"לקת תנשב
 .בושמוטמ בקעי ר"ב ץנימ שריה יבצ 'ר תכרעמב ןייעו .(ל 'יסו ט"כ "יס

 הא: -- ריק בו

 בושאמאטמ כקְָעי מ"גהב ץנימ שריה יבצ 'ר ברה

 םדוקמ ,'ירכז יבר ק"הגה דכנ םיסחוימה ילודגמ ףירחו ןואג בר

 תי"ושב תולאש יתש ונממ וספדנו ,וואפעזויב כ"חאו ,דארבינסארק ק"דבא 'יה
 ראוודריוואנ) ןישרעבעש ק"דבא תוילגרמ ביל הדוהי 'ר ןואגהל האובת ירפ

 גנילדירפ שריה יבצ ברהל יבצכ ץר רפסב ןייעו .'לו ט"כ 'יסב (ו"מקת
 ,בתוכש יפכו .וסוחי בשוחש המדקהב ח'רפת אשראוו א'ח ץיוואקסיבמ

 לש וניקז 'יה אוהו .ילאקס ק"קב ד'באל כ"חא לבקתנ בקעי 'ר ויבא
 לכ םש ןייע ,קצאקמ יברה לש ותיב ןמאנ רעוואשאמאט שריה 'ר צ"הה
 רפסב אבומ יבצ 'ר ברהש ינריעה דלעפניורב ילתפנ ברה ונדידיו ,וסותי
 .ט"ק 'יס 'ג הנש םימכח תפיסאבו הניב ירמא

 שארב ספדנה 17 דומע 'ט ףד תובא ץע סרטנוקב יתיאר תעכ הנהו
 ונב י"ע ספדנ ,קצנאוויא ק"דבא אריפש דוד קחצי 'ד ברהל ידש תבונת רפס
 בוקרטעיפ (קיראזמ ר"ומדא ןרהא דוד 'ר צ"הה ןתח) יכדרמ םהרבא ברה
 לצא) ןישטוטמ ברה ןתח 'יה אטפאמ לארשי םהואה ק"הגה בתכש אצרת
 יבצ 'ר ברהב ,דארבינסארק ק"דבא ץנימ יולה לאיתוקי מ"גה ןתח ייהש (אשיר
 בושאמאטמ ץנימ ריאמ 'ר 'גהב סלרימ ןועמש 'ר חונמהב בקעי 'ר ברהב ,שריה
 'ר ברה ןב 'יה לאיתוקי יברש ןהוזלכימ ברה קדצש אצמנ ,ץנימ ם"רהמ דכנ
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 רודב כ"שמכ אל ,בושאמאטמ ץנימ ריאמ יברל יעיבר רוד 'יה אוהו שריה
 איבמש המ ןכ ,ריאמ יבר ןב 'יה לאיתוקי יברש ןייטשניוועל ברהל וישרוד רוד

 הנוב הז ךמס לעו ,רישה תדובע רפסה רביח ץנימ יבצ 'רש יבצכ ץר תמדקהב

 תועט ,ד"יה בורמענמ לכימ לאיחי יבר שודקה יאצאצמ אוהש וסוחי םש
 ומשש בר 'יה רישה תדובע רבחמ לעב יכ ,תומשה םהל ופלחתנו ,איה הלודג

 רעוואשאמאט שריה יבר תא םש סחימ אוה םג ,לאפר ר"ב יולה שריה יבצ

 ,לארשי בהואה תשאל דאמ בורק 'יהש אצמנ ,ץנימ שריה יבצ יבר דכנל
 ןמאנו ונימי די 'יה שריה יברו ,קצאקל אטפא ןיב התיהש תוחיתמה העודיו

 ךרעב ןייעו .תאז םימשור תודלותה יבתוכ ויה יאדוב םיבורק 'יה םאו ותיב
 .רעוואשאמאט שריה 'ר

 ו - רי -בו

 בושמאט ק"דבא םלרעפ רזעילא 'ר ברה

 אל בושמאטב תונברה רתכב םינומדקה ימיב ושמשש םינברה לכמ

 ,שודק םיקלא שיא 'יהש רפסל וברה וילע קרו ,םהילע םירפסמ םינקזה יתעמש

 בושאמוטב כ'חאו קינלעמחמ ברה ןתח לי'ז יקסנייציזראג לארשי 'ר ח"הרה יפמו

 יברה םימסרופמה םיקידצה םישודקה םיחאהש תעבש ,םינקזהמ עמשש יתעמש

 ,בושמאטב רוקבל ןכ םג ואב תולגב וכלה ה"הללצז אשיז 'ר יברהו ךלמילא 'ר
 ,תולגב םהילא הולתיש וינפל ועיצהו ל"נה רזעילא 'ר ברה ד"בא ברה זא 'יהו

 שיא 'יתש הארנ ,םהמע ותחקל וצפח םהש הזמו ,םהל הצרתנ אל לבא

 דעו ,ל"צז ט"שעבה ידימלתמ תודיסחה ךרדל ברוקמ םג 'יה רשפאו ,שודק
 תבשבו ,ונממ תכורפ ג"כהיבב האצמנ ח"ערת תנשב הלודגה הפירשה
 .שדוקה ןורא לע ולש תכורפה וסרפ הבושח

 יולה שריה יבצ 'ר ברהל יולה רישה תדובע רפסה לע ותמכסהב
 ןואגה ברה תמכסה ,תרתוכה רבחמה וילע בתכ ,ג"לקת אווקלאז ,בושמאטמ
 ןואג 'יהש הארנ .בושמאט ק"קד ד"באו מ"ר םסרופמה יקבו ףירחה לודגה

 ,הבישי ספותל קר םינתונש "מ"ר, ראותה והזש הבישי ספות 'יהו םוצע
 בושמאטמ ןתנוהי ר"ב 'יעמש 'ר ברהל אימשד אתעייס רפסה לע ותמכסהבו

 לודגה רואמה ברה תמכסה :וילע םיבתוכ ,ר"תע אשראוו ,ד"לקת טרופנרהיד

 רשפאו .מ"רה ראותה ילב ,בושמאט ק"דבא י"רנ רזעילא ר'הומ םסרופמה
 אל ןכל ,הוש ראות םהינש לע בתוכו מ"ר 'יה אל ינשה םיכסמה ברהש םושמ

 ומצע םתוח וניאש ןתוונע רבג 'יהש הארנ ותמיתחב .מ"ר כ"ג וילְע בתכ

 ויתומכסהב ןושלה ןונגסמ .בושמאט ק"פ הנוחה קר םינבר ראשכ ד"בא םשב
 ותוריהז תיארנ םשמ םג ,וימיב גהונש הצילמה ד"ע אבר ארפס 'יהש הארנ
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 הברמ וניא ןכו ,רפסהב בטיה ןייע אלש בתוכ ויתומכסה יתשבש ותוירחאו
 .םיחבשב

 .דילקת אווקלאז .קצול ק"דבא בקעי יברל ז"עהבא לע בקעי בכוכ רפסב

 'קה תמיתח אצמנ תומכסהו המידק ימד ונתנש םינבר םישמח תמישר ןיב
 רזעילא יבר והזש רעשמ יננהו .בושאמאט ק"פח .בול סידיחומ "באבד רזעילא

 .בולסדיאוומ ד"בא ןב 'יהו ל"ז סלרעפ

 ירפכמ6 2%

 בושאמוטמ לאפר ר"ב יולח שריה יבצ 'ר כרה

 בולסאז ק"דבא קחצי 'ר ןואגהל דכנו אווקלאזב ד"באר 'יה ויבא

 .ד"יה בורמענמ לכימ לאיחי 'ר שודקה לש וסיגו אווקלאזב מ"מ כ"חאו
 ק"דבא יבצ 'ר ןואגה ותדוד ןב לש ותבישיב ץיוושיטב דמל ותודליב

 תב בושמאטמ השא אשנו ,ץיווישיט ק"קב מ"רו ד"בא םדוקמ 'יהש ולעב

 רד תומכסהמ הארנה יפכו ,בושמאט ק"דבא עשוהי 'ר ןואגה ןב םייח 'ר

 כ"חאו ,הרותב םילודג םינוגה םידימלת םש דימעהו שטשאמאזב בר ןמז

 ,םידימלתל הרותה תצברהב קסע םש םגו בושאמאט ריעב ןנכשמ עבק
 הרות טעמו, (ג"לקת אווקלאז) יולה רישה תדובע ורפסל ותמדקהב ל"זו

 שובח יתייה ירוענמ יכ ,םלוכמ רתוי ידימלתמו ץרא ינואג יתוברמ יתדמל

 םידימלת םע הכלה לש תומא 'ד תותגולפ תוצוחמב רגסנו זירז ד"מהיבב

 םהמ המכו המכ רשא םתליחת לע חיכוה םפוסו ,םהיתובר תא םימיכחמה

 רשבל תושודק תולהקב ,הארוהה אסכ לע בשוי ,הנוח ולגד לע דחא לכ

 ילע לטומ 'יה ,םיגלפומ םידימלתב 'ד ינכיז רשא תויהבו ,בר להקב קדצ

 טרפבו ,עובשה התוא לש השרפה רדס ןינעמ 'ותו הכלה עובש לכב דמלל
 םוי לכב אנדיע יל אעיבקד רועישה לש ארמגה ףד לכב בטיה ןייעל

 איבהל םישנא יל ורמא םימעפ המכו 'וכו אתיירואד ארועישב ישופאל

 יכ יהיו ימצעל הרטע לוטיל יתיצר אלו ילצא שדחתנש המ סופדה תיבל
 .'וכו *יתמיא וישכע אל םא יתרמא יתנקז

 םינברה תומכסהב תונושלה תועמשממ הרואכל !סנרפתמ 'יה המב

 ושמתשהש תוצילמה ןונגסב יקבש ימ ןכא ,ריעה ןזח 'יהש חיכוהל םילוכי
 ורוביח םש ארקו יול 'יהש ינפמ תומיאתמש עדוי ,וז הפוקתב םינברה ןהב

 החודה חכ 'יה ורוביח םשו ומשו ,יולה (שריה ומש תויתוא) ר"ישה תדובע
 עדויה יול ןב, ומכ םינגנמל תוכיישה תוצילמב וילע ושמתשיש םינברהל

 יכ םא ץיווישיטמ ברהו ,"ר'"ישב ןיאצוי ריש ילעב לכו, ,"ר"ישב קרפ

 שיש תוצילמ הרואכלו ,ןגנמה ןגגכ 'יהיו םיררושמה ןמ תויה וילע בתכ
 הצילמה ומייסב ותנווכ ראבמ ףכית לבא ,תונזחו הניגנל הרשי תוכייש םהל

 תדובע ורוביחמ ןושארה קלח לע זמר הזש ,הרות ישמוח השמח וריש יהיו
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 ףלאו. האלה בתוכ ינשה קלח לעו ,הרותה רדס לע רדוסמ אוהש רישה
 ריש ,יולה רישה תדובע םש וארק רפסה םע רמאו ת"פמג םירובג ןגמה

 םיענ לוקב כ"ג ןנוחמ תמאב 'יה ילואו ,(םיקלח ינש ונייה) םיקרפ לש
 אלש דחוימ ראות וילע בתוכ בישאמאט ד"בא ברה םג ,ריעה ןזח 'יהו
 ץיד 'יהש זמר הז ילואו ,"יניוצמה ןיידה, ,ורפס לע תומכסהה לכב אצמנ

 קר וא ,הלהקמ הסנכהו תרוכשמב ימשר ץייד 'יה םא רעשל השקו ,ריעב
 ,השלש לש ד"יב ךירצ 'יהש םינינעל ד"בא ברה ופרצ גלפומ ןדמל רותב
 ראותהש תויהל לכוי ללכבו ,תונטק תולהקב םינבר הברה וגהנש ומכ
 הזמ ותסנרפ תמאב 'יה רשפאו ,תושממ וב ןיאו תוצילמה םלועל ךייש
 לודג םוצע ןדמל 'יה ןפוא לכב .הבישי שאר וא דמלמ ,םידימלת דימעהש

 קחשמ) הצילמה תמכחב ול םשו די רשא אלפנ רפוסו ,אלפנ ןקמעו הרותב
 םוקמב ר'גסנו זירז ,הרצקה המדקהמ תאז טופשל םילוכי רשא (םילימ
 תוצוחמב ,דספנו זירז שיו רכשנו זירז שי (ננ םיחספ) ילאנגרואה אטבמ
 תושעל וצרש ןיפתושה ,ארתב אבב שירב אוה ירוקמה אטבמה ,תותגולפ

 תוצילמהו ,אתגולפ הציחמ אמיאו 'וכו (לתוכ) אדוג הציחמ יאמ הורבס ,הציחמ
 בושאמאט ריע ינב ןיב ויצלח יאצוימ ואצמנ םא .ורפס לכב םיאלמ
 .יל עודי אל ,ונימיב

 לאפר ר"הומ ינברהב שריה יבצ רבחמה יולה רישה תדובע
 ק"דבא 'יהש קחצי ה"ומ ןואגהל דכנו ןינ אווקלאז ד"באר יולה
 לבקתנו אווקלאז ק"קל אב אניירקואמ החירבה תעבו ,בולסאז

 התיה ל"נה קחצי 'ר ברה ינקז א"א לש ותשאו ,רכו מ"מל

 רעלעפארטסוא ןושמש ה"ומ ברה םיקלאה שיאה לש ותוחא
 ג"האמה ברה לש ויחא םייח 'ר ןתח ל"נה רבחמהו ,ד"יה

 ,דארגינראט ק"דבא קיזייא קחצי ר"הומ םלשומהו םלשה םכחה
 ק"קב ק"קרבא 'יהש עשוהי ר"הומ ןואגה ינב םהו
 ןינב דע ןנוכתו הנבת ,וישכע הבירחהו הפורשה פושאמוט
 דובעל אבה לכ תנש אווקלאזב ספדנ .ןמא הרהמב םילשורי
 .ק"פל :-רישה וז הדובע תדובע

 םיראתמש ומכו המדקהב בתוכש יפכ בושאמוטמ 'יה ל"נה רבחמה
 ירקב רעבאב המלש םכחה ובשח תועטבו ,תומכסהה ילעב םינברה ותוא

 "ה יולה לאפר 'ר ברה ויבא קר ,אווקלאזב ד"בארל ט"ער תוא הבגשנ
 .אווקלאזב ד"באר

 גילקת זומת ו"ט םוימ הנשמה תבכרמ לעב המלש 'ר ןואגה תמכסהב
 אוה שדוקה תדובע תרמשמ ותרמשמ לע אוה יולה דבעו, :וילע בתכ

 ףירחה ינברה לש תולעמה רישב ןיאצוי רישה ילעב לכו רישה תדובע
 ינא ריכמ רשא בושמאט ק"קמ יולה לאפר ר"הומב שריה יבצ 'ר שישיה

 רעושמ אוהו הכלהב םיניוצמה םירעשו תותלד לע דקוש ודועמ ותוא
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 תעכו ,הרותב םירועיש ןתנ אוהש ינפמ הצילמ) "ר"ישה תדובעב ררושש
 .(רישה תדובע רביח

 זומת 'כ םוימ אווקלאז ק"דבא שלחימ שריה יבצ 'ר ןואגה תמכסה

 תולהתו ראפ ,תולעמה רישב ןיכשמנו רישב ןיאצוי ריש ילעב לכ, :ג"נקת
 ה"ע י"נ שישיה ב"וחה גלפומה ינברה ה"ה ,יבצ י"רמד ארבג יאהד

 לוקמו ,רישב קרפ עדויה יול ןב ,בושמאט ק"קמ יולה שריה יבצ ר"הומ

 ימדיא ,שרדמו אברו ייבאד תויוהב ול בר וידי ,שאר תבב ןירקזנ ותמיענ
 ,םישורפו שרדמו 'סותו הכלהב תובר תומוקמ ןבללו ררבל ןשרפ דחכ ןל
 יתעדי המימי םימימ יכ םגשבו 'וכו אתדגאב אמיגרת ינימב רתונג ישוריפ
 .'וכו "המכח הברהו הבישי הברה ,וחיש תאו שיאה תא

 ו"ט םוימ בובל ק"דבא שטשאמאזמ רעב בוד 'ר ןואגה תמכסה

 לאפר ר"ב שריה ר"הומ שישיה ףירחה גלפומה ינברה, :ג"לקת זומת
 לש אשרדמ יב אניוה דכ אנריהנו בושמוט ק"ק ידמולמ דחוימה דחא

 זא ,שטשאמאז ק"דבא םסרופמה ןואגה חונמה ברה יבא ינודאו אבא

 תואיקבו תופירחב המכחב לפלפו הברה םידימלת דימעהו הרות ץיברה
 .'וכו "בוט םשל הכזו

 טרפל חספ ח"א ,זלעב ק"דבא קחצי ה"ומ ןואגה יתדוד ןב תמכסה

 ןונשה ש"יותב גלפומה ינברה ידידי ב"ש ידימלת, :ק"פל הרותה ת"קח
 תיבב רבעשל יתייה וריכמ תויה םע יולה לאפר 'ר ינברהב שריה יבצ 'כ
 דמול ותויהב קחצי לש וראבמ באשש תעב הרות לש הלהאב רבעו םש

 ילגו ויתובר תא םיכחמ דימלת 'יהו ,ץיווישיט ק"קב המרה יתבישיב
 לידגה אילפה וישכעו ,אתפירח אלופלפב אשרדמ יבב ארוהנ לפנו 'יערדל
 . לרשות

 רדא 'ה םוימ טשאמאז ק"דבא רעטנרעליגכיוה ףסוי 'ר ןואגה תמכסה

 ינברה דובכ אבר ארבג להי יכ רוא יל יזח ידידל, :ר"שיו ב"וט תנש

 יבשותמ ל"גס לאפר ר"ב שריה יבצ ר"הומ שישיה םלשה אלפומו גלפומה

 ותרות רואמ עיפוהו שטשאמאז הפ ותויהב ,בושמאט ק"קב ינומכחת תבשב
 .'וכו ,"םייח םימ רוקמ וימימ ותש םיברו ,םינוגה םידימלתל

 'ב םוימ רזעילא 'ר בישאמאט ק"קד מ"רו ד"בא ןואגה תמכסה

 אלפומה ינברה ינרותה 'וכו שדוקה תדובע םיולה תדובע תאז> :ג"לקת רדא
 ק"ק הפד ,ירקומד אסככ ,יריקי יבשוחמ יננער תיז יניוצמה ןיידה ףירחה

 הזה םויה דעו ודועמ יולה לאפר ר"ב שריה יבצ 'ר שישיה ה"ה בושמאט
 להוא ךותמ שמ אלו דומלתה םיב ללצ םוי םוי הדיקשה תותלד לע דקוש

 ויתיארו ומע יתלפלפ םימעפ המכו ,הברה םידימלת דימעהו ,הרות לש
 .'וכו םהיעמושל וידבד םיברע רבד אלמ

 ט"כ םוימ ץטיווישיט ק"דבא אריפש אנהכ עטנ ןתנ 'ר ןואגה תמכסה

 תבשוימ ותעד ןיקזמש ןמז לכו ותמכח ברתו המכח אלמ ןמז> :ג"לקת ןושח



 01 ןילבולד-בושאמוט ק"קל ןורכז

 ק"קמ יולה לאפר ר"ב שריה יבצ 'ר שישיה אלפומו גלפומה ינברה 'וכו

 הבהא ילע ילגד ינדפא ילהא תויהב רבעשל יתייה וריכמ ,בישאמאט

 ירועש םירעושה ןמ 'יה ל"נה ץ"רהמ (בושאמוט) ל"נה ק"קב תונברה אסכ
 ,הברה םידימלת דימעה ,םיפוצ תפונ שבד ףוצ ונירחאל ףיטה ןנברד
 הזב זוחא םירפוס ירבדמ תינש ודי ףיסוהו םינמאנ וימימו ותש םיבר

 וריש יהיו ןגנמה ןגנכ 'יהיו םיררושמה ןמ תויה ודי חנת לא הזמ םג

 ."הרות ישמוח השמח

 םוימ אוואר ק"דבא חספ ר"'ב ןושמש קחצי 'ר ןואגה ד"ב תמכסה

 ."רישהמ הל ב'טיתו, :אתש יאהד רייא ב"וט

 ה"ע ףדב .החמש 'ר גלפומה ינברה ונב םשב ת"דיח איבמ ורפסב

 ה"ומ שארה ףירחה גלפומה ינברה םמורמה םשב מ"ב תכסמב שדיח רבד
 יקבו ףירחה גלפומה ינברה םשב ב"ע םש .בישאמאט ק"קמ י"נ לארשי
 .ל"נה לארשי ר"ב שריה יבצ 'ר

 הא =- רי -בא

 בושאמאטמ ךינעה ךונח 'ר ינברה ןב כ"א םהרבא 'ר ברה

 ישודיח בותכל הברהש קר .יל םיעדונ אל וייח ימי תורוקמ םיטרפ

 .אשונהל תועלוקו תורצק תורעהב תובא תכסמ לע םהמ דחא ןסנסו הרות
 םשב המדקה אצמנ ורפס שארב םשו ,תובא ץע ףנע םשב ד"לקת תנשב סיפדה

 ךינעה ךונח ר"רהומ א"א ינברהב ב"א םהרבא ומצע םתוחו ,רבחמה תולצנתה

 .יתדלומ ריע בושאמאטמ י"ג

 ונא טויפהו הצילמה ןונגס יפ לע ובתכנש תולצנתהב וירבדמ ןכא
 הרותב קסועו בשוי היהש ,ושפנ תנוכתו ותדלותמ טעמ םירעשמו םיריכמ
 ,המכחו הרותב דוקשל תורשפאה ול ןתנש .רישעה ויבא תיבב וירמש לע דקוש

 ןנערו ,יתיבב יתייה וילש, בתוכו ,ויח ימי לכ הכ דימתי הזש ונוימדב בשחו
 םולש ,ןנער חרזאכ הרעתמ ,ילעפב 'ה ינחמש ,ילהא ילע 'ה דוסב ,ילכיהב
 שמש ינפלו ,ןונמ 'יהא רודו רודל יתרמא ,ןנרו הלהת יפ אלמי ,ןנאשו טקשה
 ינופשי ךשוח ךא ,בל תומולעת עדוי אוה יכ ,תאז רקחי םיקלאו ,ןוני ימש
 ןכוש רוכשכ יתייה ,חפסמ הנהו טפשמל ,הקעצ הנהו הקדצל הוקא ,ןנעו לפרע
 ןמזה ,ומכ הרפסא יתרמא םא ,ורבחל ינודרט לג ,רבשהל הבשח 'ינאהו םי בלב

 ,םתוליסממ םיבכוכה יב ומחלנ םימשה ןמ ,תישארב ירדס ילע ונתשנ יב ,הלכי
 םולש ןיא םא רתויבו ,רפאו רפע םהרבא יכנאו ,םימשה יבכוככ יתייה רשא תחת
 יכ תולקלקע ךרד וכלי תוביתנ יחרוא ולדח ,וידחי ומחלנ םייוג ואב ,םולכ ןיא
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 תונידמב ק"ק המכ וגרהנ ריהועבו ,לארשיב ןוזרפ ולדחו ,םורעש םחל זא
 ,בערו רבד ברחב ,תובברלו םיפלאל םידוהיל לודג חבט ברק םויב אניירקוא

 יתדלומ ץראמ אצאו ,ךילגר רזפ םוריח תעשב תרמאו ,ץראה לכ תא 'ה טופשי

 .'וכו ,יבא תיבמו

 ,העומשה ילא אבתו ,הלוגה ךותב ינאו םיקלא יתוא ועתה רשאכ יהיו

 התיה ,םירפוסו םימכח האלמ שדוקה ריע ונריעש הרושב הל תתל תע אל
 לכו טעמ ק"מהב וניתויסינכ תיבו ונשרדמ תיב ונידמחמ לכו ,שא תפרשל
 לכ וודי תאז לע ךידי ףרה ךאלמל 'ה רמאיו לכיהבש ת"ס וז וניניע דמחמ

 והוניד לכ ,אתיירוא תריזג אד דיחיה לע ודפסכ ,רמ דפסמ וילע ודפסו ,םיוודה
 בא יל שי יכ יללא ,ןויבאו רישע דחי ,ןוימטל ודרי ב"עב יסכנ לכו ,טושק

 'וכ וילע םיאב םירוסיש םדא האור םא הרות לוטיבב יתילתו םיניקז דליו ןקז
 .'וכו ,ולכיהב רקבלו 'ד םעונב תוזחל 'ד תיבב בשא יבלב יתרמאו

 "ןכו םדא בל תוכשומה הדגא ירבדב האנ החיש רכש לבקל יתרמאו
 לכ אלו ירפ לכ תישארמ יתחקלו תובא ץע ףנעמ 'א ןוסנס ידיב הלעו
 יבוש ירחא 'וכו תעדב אלא ינע ןיא ינע תחנמ החנמ 'הל שיגמ ירוכב תישאר
 'וכו םומ הב וליטיו יב ועגפי םיאנק ןפ שדוקה לא תשגל יתאריו יתמחנ

 ,רהטל אלו אמטל אל ברקלו קחרל יתאב אל יכ ןעי ןושל ילעבל ןורתי המו

 יתסלפ יכנאו ,תובע ץע ףנעב תובהאה תובעה ירסומב םולש תושעל םא יכ
 האורה ינודשחי לאו ,םדובכ םוקמ ה"יא םירבדה תואל ןותמ ןותמב לגעמה

 םימשה תא םינמאנ םידע ילע הדיעאו ,רעבו רענ התאו ,שיאל ךמש ימ רמול
 םויכ הלילו יתחנאב יתעגי יכ הליל תבונג אלו םוי תבונג אל ץראה תאו

 רבד רמאש דומלתו בל תומולעת עדוי אוה יכ תאז רקחי םיקלא אלה ,יל ריאי

 המכסה סיפדהל יתיצר אלו ,ותוא ןיחיחזמ ןיא הל ירמאו ותוא ןיחינזמ ןיא
 בורמ םימיכסמה ךרדמש דועו ,יתא םיסומכה םימעטמ םימלשה םינברמ
 ןיאו ,ם"יבתכל עיגמה תבשב רוביחה תא ראתל םתולדג םוקמב םתונתוונע
 ,המ דע יעדוי ונתא ןיאו ,עדי אלו רעב שיא ומצע ןורסחה לעבכ ןורסחה עדוי
 יתומירה רשא לע וקידציו ןהידע ונתי וטיבי חכונל ארוקה יניע יתרמאו
 .'וכו ןוילע ל-אל םירוכבה ולא ידי תמורת

 ץוח ,ושפנ תנוכת לע רוא םיקירזמש וירבדמ םיעטק הברה יתקתעה
 ונל הלגמ דוע ,ןתוונע רבגו תינטייפ שפנ לעבו אבר אבתכ ןדמל 'יהש הזמ

 ,תובברו םיפלא וגרה םיניירקואהש תוהלבו תומחלמה ימיב םלועה תוערואממ
 ח"ירהמ תראפת תמדקהב ןייעו ז"כקת תנש לש תוטיחשה לע ותנווכ יתעדלו

 ק"הרהל בוזא תדוגאב ןייעו ,וללה תוטיחשה ריכזמש בוניטאסמ י*רל לודגה

 לע ושוריפבו ,הכיא ,תור ,תלהק לע ץינמערק ק"קד מ"מ לארשי בקעי 'ר
 רעש ןייעו .ח'כקת תנש תוטיחשו תוערואמ םימעפ הברה ריכזמ הכיא
 רוט ג'צ ףד (ו"עקת אנדארוה) שטאקלעיוו ק"דבא יכדרמ ברהל ב"ח ךלמה
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 ך"גרהש תנשב אניירקוא תונידמב 'יהש ר"הועב בר גרהה דיפסמש 'ד
 אשראוו ,ראהזיורק 'א ,"ותדעו קנארפ, הארו .ןמוא ק"קב רתויבו ,קיפל

 םימוצעו םיריבכ םירקמ תרעס הללוחתה םהה םימיבו /255 דומע ,ו"נרת
 תודיתעל תואצותה יבר ,םילהובמו םיפוחד םירקמ ,ןילופ ץרא ינפ לע

 (תויצרדיפנוק) תורשוקה תודוגאה וצבקנ ,ראב ריעב עמשנה לוקל ,הנידמה

 תנשב ישארה הנחמה הלאה תודוגאל 'יה אקארק תוביבסבו ;:ץראה לכב

 אניירקואו ,הרזע שיחהל תפרצ אבצ ידיקפ םג המש ואוביו 8
 קינזעלעת םש ושע רשא תוארונה תוירורעשה ילגרל ,םדמ הבוקע התיה
 סע םיארונה יקצינלעימח ימי ושדחתה איהה הנידמה יבשוי םידוהילו יטנאגו
 תדדונתמו תטטומתמ ןיליופ ץראו ,תומלצו הדרח ,האושו רבש ימי םהיתוהלב לכ

 ריעה לכ תפירשמ בושאמאט ותדלומ ריעמ תוערואמ םגו ,השקמב הנולמכ
 שי יכ יללא בתוכ ירהש בושאמאט לע ותנווכש טלוב הארנו .תושרדמ יתבו
 ורנ םייחה תכרב ויבא לע בתוכ דוע ותמיתחבו ,םינוקז דליו ןקז בא יל
 ולש דקע תיבב גרעבדירפ יכ םאו ,בשייתה םוקמ הזיאב ינקפוסמ ךא ,ריאי
 םתרעשה הנוכנ םאו .בקעי ןבמ קיתעה אוהו ,אנוטלאב רפסה סיפדהש הלגמ

 אנוטלאב סיפדה וידודנ ךרדב קרש רשפא םהירבד םינכ וליפא םאו ,עדוי ינניא
 םייסא וזבו ....ותולצנתה םייסמש ,ק"הצראל וימעפ םשש רעשמ יננהו ,ורפס
 ןנברו ןנרמ דעב ללפתמ 'יה הליל ןיב רשא ןויקיק ,םישנא לפש חוח ירבד
 אהי אימשבד ןרמ ;ןוהידימלת ידימלת לכל ,הלוגה רתיבו לארשיד אעראד

 ןיאש ,םירדעה לכ ופסאנו ןויצל ןאצה ףסאי תע דע ןדיעו ןמז לכ ןוכדעסב
 תביש לע קר ,לארשיד אעראד ןנברו ןנרמ דעב ללפתהל הלוגה ירבחמ ךרדמ
 ,חסונה הכ םשו ןקרופ םוקי תלפת לש ןושלה ספת יכ םאו ,המילש הלואגו ןויצ

 תואלתה לכ ראתמש ירחא וירבד תליחתב םג ,הזב זמר הזיא שי יתעדל לבא
 האיצומ התא ימל ץרא ץרא יתרמא זא םייסמ אניירקואב תוגירההו והואצמש
 וקסעי לארשיו אזזב אתומד אמס ילס האמו יזוזב ירמת ינצ האמ ךיתוריפ
 .י"אל זמר הזב שי ילואו ,םהרבאד ירמ הרותב

 ,הכרב יל יתלצאש דחא ןוסנס תומכה טעמ ,תובא ץע מנע רפפ
 הלעו ,ויניסנסב הזחא ,ויתוילד ךרואב ולדגב ףויו ףנע ,הפי לודגה לשאהמ

 יתרבחש ,םימשה ןמ ונירוה רשאכ תובא 'סמ תוינשמ רואיבב ןטק ןסנס ידיב
 ידימלתו ח"ת ילגר תחת תסרדנה הנותחתה הפוקסא ,איירבח ןמד אריעז
 .ןוהידימלת

 .(ד"לקת) ק"פל י'םיי"י"ח "םיי"מ רילו] *םיי"זזך"א *ון"ב

 .אנוטלאב ספדנש בתכ גרעבדעירפל םירפס דקע תיבבו ד"מח

 ה גו
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 בושאמאטמ ןתנוהי ר"ב 'יעמש 'ר םרה

 ומכ ארידת אתיירואב קסע ותביש דע וירוענמש גלפומ ןדמל 'יה
 לש הלהא ךותמ שמ אל אוהה תעב. בושאמאטמ ד"בא ברה וילע בתכש

 לפשו ןתונע ,ותנמוא ותרות ודועמו ,ארועיש 'יל תיל ינתמו ינת ,הרות

 הליג ןכא םירוביח רבחל וריע ינב לכ ללכמ אצוי 'יה אל יאדובו ,"ךרב

 יתיב ינבו ,ינע ימי לכ ,ינוע ילבח ינוזחא רשא, ל"הזב ותמדקהב ותעד

 יריעבש תאז םג ףאו ,תומנ אלו 'יחנו םחל ונל הנת ,תומרב םלוק םינתונ

 ,רטממו םרזמ רותסמלו הסחמל םוקמ ספאב יתראשנו ,האצי בהלל הרעבה

 ליזאו הרובגה ימי ועיגהו ,יסוכ תנמ יניע תעמדו ,ישרע יתושארמ ןבאו

 וצופיש הציפח שפנב 'המ לאשאו יתוילכ ינוצעי כ'ע ,ארויח אתאו אקמוס

 המ לכ רמאי לאש ,הז ירפסב ןייעמ לכמ יתשקבו 'וכו הצוח יתוניעמ

 םה ילוקל םיבישקמה ידימלתו יריבח קר 'וכו דובכה תרתויל אוה דיבעד

 ."ךירבד ומסרפתי אל המלו ךתרמא תנפצ המל יל ורמאו הזל ינואיבה

 ףטעתהל אלש רהזנ 'יה דאמו ,רפסה תורוש ןיבמ ריהצמ ותונתוונע תדמו
 קפתסנ םא וליפא אלא ורמוא םשב רבד רמואש קר אלו ולש וניאש תילטב

 םשב יתעמשש יל המודמכו רמאמה םייסמ לודג הזיא יפמ דודיחה עמשש

 .דחא לודג
 יאדוב יכ; הזב בתכש "אימשד אתעייס, ורוביחל ארקש םעטה ןינעמ

 רמואהש תאז םג ףאו ותוא ןיעייסמ רהטל אבה ד"ע ינועייס םימשה ןמ

 אתעייס רמוא ולאכ (עמשנ) ,אימשד אתעייס ולא תובית יתש הפ לע

 .ייעמשל (הרזע) אתעייס תויהל ורפס סיפדהש ןיבהל ןתנ הזבו ,יהיעמשד

 ףירחה ןקזו שישיה אלפומה ברה ה"ה רביחש אימשד אתעייפ
 ר"רהומ ןב ו"רנ 'יעמש ר"רהומכ ש"כ תודגאו תוכלהב יקבו
 ,תעדו המכח הנק הז ןקז ,בושמאט ק"קמ ה"הלצז ןתנוהי
 ותופירחב ,ונובילל םדוק ודודיח השעמ ,תושעל אילפהו

 ,סופדה תיבל ואיבהל קיפסה אלו ,תוישרפה רדס לע ותואיקבו

 ויתחת םקו ,םויה דוע אובלו תאצל ולגרו ודי אצמ אל יכ דע

 רבדלו ,ללוזמ רקי איצוהל ,י"רנ 5קעי ר"רהומ ינברה ונב ןב
 ,םיבוטה וירוביחו ,םימיענה וירמאמ והצק ספא ,אמלעב אתתעמש

 ארבגד 'ימשמ אתוילעמ ילימ ינהמ רמימל דעומל ןוזח דועו

 .דללקת תנש טרופנרהיד ,ל"נה אבר

 יבצ ר"ב באז עטנ ןתנ ודכנ י"ע ר"תע תנש אשראוו 'ינש האצוהו

 .בושאמאטמ רעשטלעוו

 :בושאמאט ק"דבא י"רנ רזעילא 'ר םיסרופמה ג"האמה ברה תמכסה

 אלפומה ינברה ה"ה וניתלהק יבשותמ דחוימו דחא ירבד ואר םתא רודה,
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 לש להא ךותמ שמ אל ותנמוא ותרות ודועמ רשא 'וכו שישיה ףירחה
 ורפסב ותניב םצועו ותמכח הארהו ,ארועיש 'יל תיל ינתמו ינת ,הרות

 .'וכו "אימשד אתעייסב רביח רשא

 ו בוטרעוועל ק"דבא י"רנ לאירבג 'ר םסרופמה ג"האמה ברה תמכסה
 ,הכלהב םימכח יניע ריאמ ,הנובת שיאו חור רקי ,ד"לקת טבש בי"י םוי,

 שמ אל דימת הבישיב בשויו ןקז ב"וחה עדמו המכחב גלפומה ינברה
 ."ותנמוא ותרות וירוענמ להאמ

 יתעמש :בשיו קלב 'פב .ותלוזמ ת"דיח איבמ אימשד אתעייס רפסב

 ר"רהומ ארקנה ר"ומ יפמ יתעמש כחלש תשרפב ,ףסוי 'ר גלפומה ידודמ
 ק"דבא לאומש ןרהא 'ר ןואגה ג"האמה ברה :תוטמ תשרפב ,ף"לרח יבצ
 רבונראב השמ 'ר ג"האמה ר"וממ יתעמש :יחיו חלשיו תשרפב ,ןישרבש
 יתעמש : חלשב תשרפב ,ןילבול ק"קב מ"רו ד"בא ףסוי 'ר ןואגה םשב א"'טיואל

 יתעמש :להקיו תשרפב ,ל"צז לודגה חיכומ אקלז ר"הומ גלפומה דיסחהמ
 יפמ יתעמש תודלות תשרפבו .בובל ק"קב דיגמ קילאפ 'ר ג"האמה ברהמ

 ליעל ןייעו בושאמאטב ד"בא םדוקמ 'יה אוהו ,אדרויפ ק"קד ג"האמה ברה
 .ןרערפלייה רעזעל רזעילא ברה ךרעב

 הא =- "בוא

 ד"בא ןייוו םוחנ םירפא 'ר ברה

 קמע רפסב .םיבדונה תומשב רכזומ ,ןייו  םוחנ ר"ב םירפא 'ר וא
 ,שטנאלפמ בקעי ר"ב לאיחי ברהל תוכרב תכסמב תויגוס רשע לע א'ח הכרב

 .חיסקת תנשב גרעבמעלב ספדנ ,דארבב שלקעי 'ר לאומש 'ר ד"מהיבב ידמולמ

 א: ו יב

 בושאמוט ק"רבא אקשיב השמ 'ר ברה

 תינברה ותשאו ,ו"האו ידארב ק"דבא שטשאמאזמ אגולג יבצ 'ר ןואגהב

 תנשמ ס"חמ שטשאמאז ק"דבא רעטנרעליגכיוה ףסוי 'ר ןואגה תב ילאגיפ
 .םימכח

 א"רל םילודגה םשבש ינריעה דלעפניורב ילתפנ 'ר ברה ידידיו
 השמ 'ר ברה בתכש רדסה ךפה ב"נק 'יס 'מ תוא םילודג תכרעמ ,ןעדלאוו
 יבצ יבר ןואגה ןתחו ,םימכח תנשמ ס"חמ רעטנרעליגכיוה ףסוי 'ר ןואגה ןב 'יה

 לעבש טילחמ 79 דצ בשומל הוא ורוביחב סעקוד י"רו ,שטשאמאזמ שריה
 ,םימכח תנשמ לעב ןואגה ןתח 'יה ומצעב אוה שטשאמאזמ יבצ תראפת
 לעב ןואגה תב התיה ילאגיפ ותשאש ,ןנד השמ 'ר ברה ונבב ותוא ףילחהו
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 ביל 'ירא מ"גה ןתח ןושאר גוויזב 'יה יבצ תראפת לעב ויבאו ,םימכח תנשמ

 תרמ השאל ול חקלו השרגו ,טאטשרבלה יבצ 'ר ןואגהב אקנעבוד ק"דבא
 םינואגה יבתכ) הנש ז"פ תב אנוטלאב ,ץ"קת ןסינ ז"ט הרטפנ אסילמ הרש

 .ד"כע (65 דומע

 ,ד"בא רותב םש ןהיכ ויבאש תעב ץטיווישיט ריעב ה"כקת תנשב דלונ
 םתוחו ו"כקת תנשמ ויבא תמיתח םש האצמנש ח"ע 'יס ע"הא ק"יבונב הארו

 .ץטיווישיט ק"דבא ומצע
 םש ףיסוה ,םימכח תנשמ ורפס ןואגה ונתוח סיפדה נ"קת תנשבו

 םש ספדנ ונממ םגו ,שלושמה טוח םשב ,וינב תרותמ דחוימ סרטנוק
 ןדמל 'יהש אתיירואל 'יליחו 'ירבוג בר םש םיאורו ,םיאלפנ םישודיח
 .אלפנ ןקמעו קהבומ

 ת"וש אשראווב סיפדה ,בושאמאטב ד"בא ותויהב ,ו"עקת תנשב

 בכעתנ עודמ לצנתמ ותמדקהב .ה"ללצז ןואגה ויבאמ א"ח יבצ תראפת

 ינממ םג וחקלו ץטשומאז יבשוי לכ לע רבע רשא המחלמה טוש, הספדהה
 ."סופדה תאצוה אושנמ ידי הרצק יכ דע ,ישוכרו ינוה

 לישעה עשוהי לואש 'ר דחאה םש ,םינב ינש 'יה השמ 'ר ברהל

 ראובמכ א"ח יבצ תראפת ת"וש רפסה תספדהל ופסכמ ליזוה רשא ,דארבמ
 הבושת ול שי) בקעי םהרבא 'ר ברה ינשה םש .השמ 'ר ויבאל המדקהב
 ק"דבא 'יהו (ו"ט 'יס ח"ואח ל"ז ןואגה ונקז רמל יבצ תראפת ת"ושב
 ףסוי מ"'גה ונבו .ה"עקת בוצשאל ט"שעב יחבש לע המכסהו ,ץיווישיט
 רענייל ךינעה ןושרג 'ר צ"הגה לש םגתוח 'יה וואשיבורה ק"דבא רעטנרעליג

 םיובנעגייפ םוחנ 'ר ןואגה ברהו תורהט ירדס ס"חמ ןיזדארמ ר"ומדא ל*צז
 'ך ןב ול 'יה ןורחאה .אתבשל אתבר אתכלה ס"חמ דארבניסארק ק"דבא
 ,ריעבש םידבכנה ב"עבהמ 'יה ,בושאמאטב רדש ד"יה םיובנעגייפ בקעי

 .ןיזדאר דיסח
 בתכש המ ןינעמ קר .העודי אל בושאמאטב תונברה בזע עודמ הביסה

 .רואל ואיצוה אוהש א"ח יבצ תראפת ת"וש תמדקהב

 שבכמ לע תולעהל יצפח אנ ןוכיו ,םימיה לכ ודסח יל 'ה הלפי..|
 קלח לע ותמכסהב זנאצמ םייח ירבדה בתכש יפכ בגא) ינשה קלח םג סופדה
 רזעה ןבא קלחב םיאור רבחמה לש ותונואג ,בובלמ בקעי תועושיה םשב ,ינש

 .(וישודיחמ רחבומה אוהו
 יתשא םע השודקה ץרא לא ינאיבהל ,יתלאש ןתיו ה-ולא ליאוי זאו

 ,הדועתלו הרותל יאבצ ימי רתי (רדנ ילב) נ"לב שידקא םשו ,'וכו תינברה
 ,ואלמתנ אל ויתולאשמ יתש לבא .ל"צז ןואגה אבא ירוביח לכ רואל איצואו

 י"ע וואפעזויב ו"כרת תנשב ספדנ רפסהו ,ןורחאה ומוי דע דארבב ראשנ אוה

 תודוא 12 דומע םישודק תעדב ןייעו .שדח ריע ד"בא שלזיימ רכשי ברה
 .אקשטאב השמ 'ר
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 ןקז םש רטפנו ,ונב לצא דארב ק"קב ותבישי עבק השמ 'ר ברה
 .ק"פל ט"רת תנשב םינש ד'פ ןב םימי עבשו

 ןואג יאה ברה ו"מדא דובכ רביחש ,תובושתו תולאש לע יבצ תראפת

 -- דארב ד"בא םדקמ 'יהש היהלצז שריח יבצ ר"הומ 'וכו םסרופמה יתמאה
 /ד ריעהו .דובכ ותחונמ םשו ,ו"הא תולהק שלשב ד"באל לבקתנ םשמו אגולג
 ד"בא י"נ חשמ ו"המ ןיסחויה תלשלש םסרופמה ג"הה ברה ונב דובכ תא
 .'וכו םיברב קידצה ויבא תרות ץיפהל בושמאט ק"קד

 .תמאל ומתוח תנש ל"ז ן"רב ץראה יבצ 'ר לצא אשראווב ספדנ
 םיובלעדנאמ בד בקעי ברה ידידיל ,שטשאמאז ירבחמ תמישרב ןייע

 תנשל סופדה תנש עבוקש (סערייא סענאבב רואל אציש שטשאמאז סקנפמ סיפדת)
 ,שטיוואבויל 'ירפסב אצמנש ןאמרעביל םייח רממ הרעה םש איבמו ,ו"עקת
 ץריה ילתפנ סיפדמה םשו ,סופדה םוקמו סיפדמה םש יונישב רחא ספוט
 אשראוול עסאו, המדקהב בותכש המ האורה לכ ןכא .ד"כע בובל סופדה םוקמו
 יבצ תראפת רפס הנושארב סופדל לכוא ןעמל ףסכ ןעשמ םש אוצמל הוקאו
 ףסכה אצומ תא ידעב םש םג ורגס 'וכו םיבר םירבד םלוא ,ע"ש עברא לע
 ."םיקלח ינשל ויתקלח ןכל ,תחא םעפב רפסה לכ תא סיפדהל יתלוכי אלו
 ספדנש דחוימ רעש ךכ רחא סיפדה קרו ,אשראווב וסיפדהש שוריפב הארנ הזמ
 ולכויש הרוזנצה תא ףוקעל הלאכ תולובחתב םהה םימיב וגהנש ומכ ,בובלב

 אל ,ו"עקת תנש לע סופדה תנש עבוקש המו .איסור ימוחת רבעמ רפסה חולשל
 ,זיסקת אירטמיגב ,השמ רבדיו אוה המדקהה ךיראתב ירהש החכוהה ןינמ עדא
 העשת םילוע םהש ,בא'ד 'ב םוי לש תולודגה תויתואה ףרצמ אוה ילואו

 .ו"עקת אוה דחיבו
 םיקסופה תונושל לע םירואיבו םישודיח ,שלושמה טוח סרטנוק

 '4 םרחב השמ 'ר ברה ונתחו ,ו"רנ רבחמה ןואגה ינב םיגלפומה םינברהמ
 לע םימכח תנשמ רפס ףוסב ספדנ 'וכו יתבר אגולג ק"דבא שריה יבצ
 -ח"לק ףדב ,שטשאמאז ק"דבא רעטנרעליג ףסוי יבר ןואגה ונתוחל ם"במרה
 .ב"נ-נ"קת תונשב טראפיפאר הדואי המלש ש"ר לצא גרעבמעלב ספדנ ט"מק

 "קמ 7

 קצאקמ ןקזה ר"ומדא ןרעטשנעגראמ לדנעמ םחנמ 'ר ברה

 םסקו ךשמ ותוא ףטעש זרה ,התוא הטוע תודגאו תודוס ףיעצש תוישיא

 שיאו ,ןירותסמ-ףיעצ הפוטע הראשנ ,.השרפלו 'ילע בותכל וברה אלש המכ לכו

 הגשהמ הלעמל הרומטו הקומע איה .םיגישמ ןיא קצאק תא .החנעפל עדי אל

 תרוסמו םויה דע םימייקה -- הידגנתמ לבא ;'ידהואו 'ידיסח םינעוט ךכ --

 ...דוס ילפרעב םיפוטעה תועומש לע םישחול דוע ,םהידיב םהיתוברו םהיתובא
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 ייתונורקעו 'יתונויער תמשגהל הכרדב ,קצאק תודיסח המק הרעסו הפוסב

 לכ ןיבמ המוצע תקולחמ המצע לע החתמו הררועש תומייק תורגסמ הצרפ

 חורה קנע לש ותולטבתהו ותענכה לבא ,דחאכ םידגנתמו םידיסח לש םיגוחה

 יתיאר, ומשב םירמואש ומכ קצאקמ יברה ינפלמ רוגמ ם"ירהכ ריבכ ןואגו

 -םלוע שוביכו -- .."וימי לכ ויתחת ימצע יתנכרהו יתפפכו שא דומע
 יפ ומתס -- וידימלת ידימלתו וידימלת ידי לע ןיליופ סערגנאקב םידיסחה

 קר גישהל ןילוכי ,וידיסח םינעוט ,קצאק רהוזו יפוי תאו ,םיגרטקמה בור

 םתמכחב הראפתל וססונתהש -- האריו הרות ילודגו עדמ ילעב ,וידימלתמ

 .ןיליופ תוניפ לכב םתקדצו

 רשפא יאש ומכ טיבה? רשפא יא ומצעב יברה לש ונקויד תומדבו

 ,הקדצ שמש אוה דחאל ...תורוועתה לש הנכס תפחרמ דועו .שמשב טיבהל

 .תלכוא שאכ ינשלו

 לש תומלוע ינש ו'ח דבאל אלש קצאק תשרפל תשגל יתארי הז ינפמו

 בתכנש ירמאממ ןוצר יעבש 'יהי אל יאדוב םהינש יכ ,דחיב 'ידגנתמו 'ידיסח

 ורסחלו וזכ הבושח תוישיא לע רתוול יתלוכי אל ,השעא המ לבא .תויביטקיבואב

 חורה-רצואב ינחור גשומל השענש דחא 'יה יכ ,ריעה ימכחו ילודג לע ירמאמב

 הנבו דליו הרה הב -- ,ונריע םש המסרפתנ ותוישיא תודוהו .המואה לש

 .ותטיש תודוסי
 .בייל אדוהי יבר ויבאל ז"מקת תנשב יירוגב דלונ לידנעמ יבר
 םיב וחומ תא עקיש תונשקעב דימתמ ,ןקמעו ףירח ,חקפו םכח 'יה

 ראופמ ילכ ותויהב .ותמכחל תמדוקה ותאריב ןייטצהו םיקסופהו דומלתה

 לצא דומלל שטשאמאזל ויבא וחלש םייוצמ יתלב םיינואג תונורשכב ןנוחמ

 חילצה םג תודמולה תוגרדב הלעתנ םויל םוימ :םימכח תנשמ לעב ןואגה

 יירוגמ רוחבה יכ וינפל ךלוה ועמש .תוחקורה עוצקמו הנידמה תפש דומלל

 .לארשי ילודגמ תויהל דיתעו ירוקמו םלשומ שיא אוה

 גלפומה דיגנה ינרותה תב לקילג תרמ השא ויבא ואישה ז"סקת תנשב

 םימכח ידימלת תחקל בר ןוה רזיפש בושאמאטמ דבכנ ריבג * זייר קחצי 'ר

 קהבומ דימלת איינ םוחנ יבר 'יה ןושארה ונתח ,ויתונב יתש דעב םיקהבומ

 .בובלמ בקעי תועושי לעב ןואגהל

 הדיקשב ,הדובעו הרותב קסעו ונתח ןחלש לע תונוזמ לכא בושאמאטב

 ףירחה ולכשב .םוהתל הריתחו תוקמעב ,הדימעב התיה ודומיל ךרד .האלפנ

 .לידנעמ יבר ייחב תוינחורב 'ילע תונש הלא 'יה .םלוע תועורז קבח ףיעמהו

 יר בתכמב ט*צרת בוקרטעיפ ט"מק דומע בי"ח גרעבסקילג רמל יבר רעקצאק האר (*

 יינ םוחנ י'ר יאצאצמ ,בושאמאטמ טרעבול לאומש ר"ב אשראומ טרעבול ריאמ קחצי

 יברהל האישנ תחא תונב יתש ול ייה בושאמאטמ זייר קיזייא קחצי 'ר וניקז בתכש

 .איינ םוחנ ירל יינשהו קצאקמ
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 תלבוס הניאו תולבוקמ םע המילשמ הניא רשא ,תרעוס שפנ לעב 'יה ועבטב

 םהיתוחישב ברעתה אל ,ודמעמו וליגמ םיכרבאה בור םִע דדיתה אל אוה .הרגש
 ותבשחמב ןנובתמו תוכורא תועש תדחוימ הניפב ול בשיו תודידבה בהא אוה

 קר .ויתונותשעב זכורמ ,רוהרהב ךלהתה דימת טעמכ .םירחא תומלועב

 ןילבולל םהמע עסנו ,תודיסחה ךרדל וטנש םצמוצמ גוחל ךשמנ ובל
 ,םירבדב ורסיו יברה וארק םעפ .ןילבולמ יברה לש שודקה וליצב ףפותסהל

 .*יל תיארנ הניאו הרוחש הרמל הכומסה ךרד איה ךכרד ,וילא רמאו

 ןיבו וניב תוחיתמ בצמ היה רבכש ,שודקה ידוהיה תא ןילבולב אצמ אוה
 ימינ לכב וילא רשקתה אוה .המשנה תיורו שפנה קופיס אצמ ולצאו ,יברה

 ושפנל עוגרמ אצמו ןילבול תאו םתוא בזע ותרובח ינבמ ומצע קלחתה ,ותמשנ
 ידוהיה לש םינונשה וירבד יכ רפיס דימתו .ידוהיה לצא תעדל האמצו ההמכה
 רשקתנ רתוי וימצעו וידיג ונממ ךתחש המ לכו ושפנ תוקמעב וכות ךותל ורדח

 .רוחשה לידנעמ ותוא םינכמ 'יהש םישדחה וירבח םע עעורתהו וילא
 ביבחה ודימלת דיל הרבע הגהנהו וימי ימדב רטפנ שודקה ידוהיה

 וברמ לביקש ךרדה דוע ףירחה אוהו .אחסישרפמ םניב החמש יבר ק"הרה

 וחור תא םימלוהה םירבד דמל ןאכ .וילא רתוי יאקצאקה תא ברקש רבד
 תא הדיצה קלסל ,ולוכ םלועה תאו ומצע תא לטבל -- תישפנה ותייטנ תאו

 תומדקתהל םדוק יאנתכ ,הנטק תימצע היינפ לכ קלסלו ,תינפוגה ותושי

 אירבחה לכמ רתוי םש טלבתנו .תומילשה םלוסב םדאה תולעתהו תינחורה

 םיאתהל רקיעה ,ותלוזב אלו ומצעב בשחתמ אוה ןיא ,לזרבה ןוצר םע דוחיב

 ייה רבכ אחסישרפמ יברה ייחב דוע ,ויחב ומלגתיש ובר תרותו תטישל ומצע

 תופיקתו תופירחב 'יה ורוביד .אחסישרפ תודיסח לש הרובחבש 'יראכ לבוקמ
 קובד 'יהו ,םינוב 'ר לש וידי לע םימ קצי םינש ג"י .רבד םוש םע בשחתה אל

 .ותמשנ טהל לכב וילא
 םידחוימ ץוח) הגהנה לבקל םידמועמ ינש 'יה םינוב יבר תריטפ רחא

 ק"הרה ונב תא וריתכהש אקאראוומ קחצי יבר ק"הרה תישארב וידימלתבש
 קחצי יבר (ב וואשאמאטמ לידנעמ יברה (א (ומוקמ אלממל השמ םהרבא יבר
 .** גיהנמל וריתכהו ותורמ לבק ומצעב ם"ירה לבא .אשראוומ ריאמ

 ט"כ דומעב ה"צרת אשראוו ,(אשראווב ד"בארה םיובנעגייפ) קחצי ינפ רוא רפסב (*

 יברה ק"הרה תא ולאש א"פ רפיסש ר"ומאא ק"פמ יתעמש : ל"ומה ונב בתוכ ב"פ תוא

 ם"רהמ ודימלת לע ועבצאב הארהו בישהו ?!חישמ אובי יתמיא ,אחסישרפמ םנוב 'ר

 .חישמ אובי זא קוחשי אוהשכ ל"או ,העש התואב וינפל 'יהש קצאקמ

 אלו ,אחסישרפל םוקמ אלממ תונמל טימאז רפכב םידיסחה ודעוותנ רשאכ רפוסמ (**

 יבר ובר לש ודי ףכ לע הדימעהו ןיי האלמ סוכ שיגה ומצעב ם"ירהש דע תחא העדל ואב

 צ"ומו ןייד ייהש) ןישטוטסמ ןתנ יבר שגינ עתפלו ,ותורמ תלבקו הענכה תואכ לידנעמ

 הצור םלועה רמאו וילא הנפו ,ם"ירה לש ודי לע השיגהו ,ודימ סוכה לטנו (אשראווב



 תרקי תנפ 0

 תמא תונקל םוקמ אצמנש דוע לכ ,רוכמת לאו הנק תמא ביתכ רמאו
 ..התוא רוכמל רוסא

 ךינעה יבר ורבחל רמאו ,ותגהנהמ דאמ לעפתנו ,בושאמאטל וילא עסנו
 ךכ - יניס רה לע הרותה תלבק תעב םיקרבו תולוק 'יהש ומכ רדנסכלאמ
 ...בושאמאטב םיקרבו תולוקב ונבר תרות תא התע םילבקמ

 ייה ם"ירה ק"הגה אירבחה לודג יפמ וזכ הבושחו הלודג הרהצה רחאו
 לבא ,אחסישרפ לש אילמפה לכ םגו ...םינומה וואשאמאטל ךושמל םיכירצ
 םלוסב תולעל וניההש תרחבומ הדע -- הלוגס ידיחי קר ועיגה אל בושמוטל
 ...םתושי לכב םיקלא אוה 'ד אורקלו םלועה תוגג לע דומעלו קצאק

 ןסר לידנעמ יבר לביקשכ יכ ,דאמ השק התיה םלוסה לע 'ילעה לבא
 לש ודוח לע ודימעהו יאחסישרפה ףירחה ךרד רתוי שטל דוע וידיל הגהנה

 ...ברח
 המ ותנווכ ןיבהל קמעתהל ןיכירצ ויה .תודיחבו זמרב רביד אוה

 ה'דב 'א רוט ז"כ ףד רדנסכלאמ ךינעה יברל הבוטל הבשח רפסבו .ץפחש

 רבדמ ונבר עודמ דיסח ול לאש בושעמאטב רשא רפיס ,ןימלע ןובר םדק

 ירבדב קמעתהל םיכירצ םניא אילגתאב רבדי םא בישהו ,רתסהב ונושל

 םושמו קימעהל םיכירצ רתסהב רבדי םא ןכ אל ,ןורכזב ראשי אלו ללכ ונבר
 .ש"ייע "וכו ןורכזב ראשנ הז

 םהל הנע ,תולעלו ספטל ופייעתנ רבכ יכ וזמרו םיכרבאה וילא וסנכנשכ

 .רוסי אל ולשמ םדאו ודעמיי ץראו םימש ,וקסרתי םייפתכה רבשיי בלה

 לכמ ,םתס המחלמב הז םאו ,הגיסנ איה הלפמ תליחת ,ל"זח ועבק ללכ רמא

 ןכושו ונישפנ לע דימת ברואה ,רציה תמחלמ לש הלודג המחלמב ןכש
 ,תינרתוו וא הרשפ הרזח לש ךרדה ריכה אלו עדי אל ןכלו ,וניברקב

 .שודיקה השע אוהו ,לידנעמ יבר ףכ לע הריזחהו סוכה תא לטנ ם"יר ,שודיק השעי יברהש

 .(מלרת ב"יח לכיה) ...ךיתוקאמזפב ילא אובת דוע ! ! ! יקתנ : ןתנ יברל רמא לידנעמ יברו

 רסיא לארשי 'ר ונב בתוכ ה"נ תוא כ דומע ה"צרת השרוו ,קחצי ינפ רוא רפסב

 רדסמ (יאקצאק דיסחו ם"ירה לש קהבומ דימלת 'יהש) ר"ומאא שודק הפמ יתעמש

 הדע להנל ליחתהש (ךיא) קצאקמ ל"צז ם"רהמ ר"ומדא וברמ (תואישנה) תולשלתשהו

 ק"הרה ונב שארב בישוהל םיצור ויה אחסישרפמ םנוב 'ו יברה רטפנשכ .יברל לבקתנו

 ילודגל םיבתכמ בתכו ארק (םיובנעגייפ קחצי יבר) ומצעב אוהו ל"ז השמ םהרבא יבר

 אהסישרפל הנשה שאר ימי לע ואוביש רוגמ ם"ירהו קצאקמ ם"רהמ ק"הרה םידיסחה

 ,אחסישרפל י"מות עסנ השרוב זא ררוגתמ "יהש רוגמ ם"ירהו (םיפוצ םייתמרב ןייע)

 וקיתמהו ורבדו ךרדה לע םהינש וכלהו ,השרול וילא עסנש קצאקמ ם"רהמ םִע שגפנ ךררבו

 ם"ירה תיבב ןסכאתה קצאקמ ם"רהמו ,השרול ועסנו םכרדמ ורזחו ,ךורא ןמז דוס

 ,שארב בשוי ם"רהמש ם"ירה דובכל אנקתנ ןתנ 'ר ברהו ,יבר השענו שארב ובישוהו

 .ל"כע 'יה ןכו בושאמאטב ינסייפל אובת התא בישהו ? הרותה דובכ היא לאשו
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 וחתפ ל"זר רמאמ לע .הדיגבל תבשחנ התיה ותטיש וקמ גוחמהמ הלק היטס

 ,ןטק בקנ קר שרדנ אל יכ ןוכנ םנמא ,רמא ,טחמ לש ודוחכ חתפ יל
 בקונו דרוי ,ותימאל אהי רובידו 'ישע לכ ,רבעל רבעמ תויהל חרכומ לבא

 ף"לא יכ) ותימא ירק ותימע תא שיא ונות אל רמא .המשנה לש םוהת דע
 הרכהב 'יה ותדובע רקיעו .ולש תמאה תא שיא הנוי אל .(םיפלחתמ ["יִעו

 המכו ,הקדה ןמ הקד ,הבשחמה תדובעב קר םיקוסע 'יה ךכיפלו ,תישפנ
 .ףתכה לע תילטה םע ד"מהיבב םידעוצ ויה םויב תועש

 םדא לכוי אל ,םמצע לא המינפ םיניעה תונפהל םהמ שרד אוה
 דוע לכ ,ןטקה ימינפה ומלוע תא עדי אל דוע לכ ,ינוציחה םלוע ריכהל

 תרתסומו ,וכות ךותב הנומטה הריעזה ושפנ תדוקנ תא ריכהל דמל אל
 ,םיאור םלוכ .ןינעתמ ינניא םייולג םימגפב .רופס ןיאל םישובל הפוטעו

 ינש םהמ שרד אוה .הקדה ןמ הקד םירתסנה םייוקלה ףושחל לדתשמ ינא
 םישנא תוצמ יהוז יכ .תוקחל אל םירחא תאו .תומרל אל ומצע תא ,םירבד

 אלל תינוציח 'ישע לכ .רזל ןחלופ אוהו ,תמא הנניא 'ינפב 'יושע ,הדמולמ

 לש ינוציח יוליג קר תויהל ךירצ השעמה ,המוגפ תמדקומ הנווכו הבשחמ

 ללפתהל וליחתה ךכיפלו ,ןכותה הנווכהו ,ילכ אוה הוצמה ,םדא תבשחמו ןוצר

 תוחדל בטומ ,ןכומה ןמ הניאו האב הנניא ןיידע הבשחמה יכ ןעי רחואמב
 בלה תנוכ ילב בוט השעמ .(*ןיחומו הבשחמה ול 'יהיש דע הלפת ןמז

 .ספא דע שיה לוטיבו תיאמצע הנחבהב לזרב תעמשמ םהמ שרד אוה .הלוספ

 תומד רוציל קר ,םיבר ילא ךושמל ינוצרו יצפח ןיא ,ריהצה אוה

 ראשיהל דימת בייח אוהו ,ארבנ ידיחי םדא ,אמגודל םלשומ דיחי לש

 .ומש קידצו וילע דמוע םלועהש דחא דומע (הגיגחב) ל"זראש והזו ,ותדיחיב
 ,ז"הוע ינינקל םיזבה .םיפחיו םיינע .םיכרבא הרשע יל ונת ,אטבתה םעפ

 יתלב ייהיש ,םנתמ לע שק יטנבאו בורכ לש תופיכ .ץע ילענ שובלל ולכויש

 אל םלשה םדא תויהל יכ .םימילש םישנא םהמ השעאו רבד םושב םייולת
 והת לע רבגתהלו שרגל ךירצ םדאה ,ןאכ שי תישארב השעמ .אוה לק רבד
 ,וילע םה אלו ...הריציה לכ לע טולשלו ...תישארב השעמ לש והבו

 דומעלו "שא-תליבט, םדוקמ רובעל םיכירצ 'יה קצאקב לבקתהל ידכ
 .דאמ םישק םינחבמב

 ,הקדה ןמ הקד וליפא תויכונאה תא רתחלו רקעל ,שרשל דבע אוה
 -- םכיניבו יניב דמוע יכנא -- ,תמאה תדוקנ ריכהל ךרדה תא תמסוחה

 ינאה ,רמוא 'יה אוה .םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקלחמו תדרפמ תויכונאה

 ללגבו ,וליערמו ויתולובחתב םדא לש ובלל בנגתמה ,רתסנו םורע בנג אוה
 לקנ ,רמא ,והעטמ תויכונאה יכ ולאמשל ונימי ןיב עדוי וניאו רווע אוה הז
 תישונאה תושלוח לע רבגתהל ידכו .אוה ומצע תא שובכלמ םלוע שובכל םדאל

 .87 דומע רבושטראי ילסוי יבר ךרעב כ"שמבו ,ךידוקפ ךרדב ןייִע (*
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 עיגהל ידכו .ומצע תושרמ האיצי וז הדובעל וארקו ולשמ ךרד ול 'יה וללה
 לע הזל הז םיחפוט ןיא בושאמאטב ,תינחור הרשכה רובעל םיחרכומ 'יח !ילא
 ףטליש יבר םישפחמה םידימלת לבס אל אוה ..םיפילצמ בושאמאטב ,בגה
 יברה ,םחנמ וניא יברה .םבג לע טוש תאשל םילוכיה הלאב רחב אלא ,םתוא
 םידימלתב הרמ קרז םייקמ 'יה אוה .םיעצפ לע חלמ םירוז וירבד ,םיערק ךתוח
 ידכ םיאורה יניעמ תוצמה תיישע ריתסהל ולדתשה .('הדפקהו הזגרב וירבדו
 העש דע דומלל ובשי הכישח םע כ"הוי ברע ,תועיגנמ םייקנ תויהל
 םע קר םתיב ינב םע םירדסה וכרע אל חספב .בירעמ וללפתה כ"חאו תרחואמ
 .םידושחו םירז םירבד דועו ...לעביטשב אתורבחה

 שפנה תרותב תודיסח תוקמעב םהמע רבידו תורעיב םהמע דדובתה אוה
 'ך ישקבמו תובהלתה יאלמ םיכרבא הלוגס ידיחי קרו המשנה תוטבלתהו
 וכלהו וילא וטקלתה ,שיה לוטיבו שפנה ךוכיזל תינחור תולעתהל ךרד ושפחש

 אל שיה לוטיבו תימצע הברקה ילב יכ ועדי יכ ,שדחה וניעממ ותשו ורואל
 העדונ אל ךרד .ירמגל השדח ךרד התיה הזל עיגהל ךרדה לבא .רבד םוש וגישי
 ושקבש םילודג 'יה אחסישרפמ ב"ר ובר ייחב דוע .םינפל הב וכלה אלו

 הרזומה ותוגהנתהבש ,בושאמאטמ לידנעמ 'ר ךרבאה תא ןסרל םינוב יבר תא
 רותחל שקבמה ימע שי דחא ךרבא ,בישה אוהו ,המוצע תודגנתה םהילע איבמ
 הנבריד הגהנה ןסר ודיב רבכ 'יהש תעב התעו .יתאמ ונחלשאו תמאה רחא
 ןכש לכו ,('אחסישרפ יגוחב וליפא ןיררוע וילע ואציש ולשמ םיעצמאב

 םתדובעבש טרפבו ,אחסישרפ ךרדמ םיקוחרה תומלוע שיערהו תוחורה ריעסהש
 ומצע לע חתמו ,(םלועה לכ תא םדוקמ ולטיב ימצעה שיה לוטיבב

 .ורוד יקידצ לכמ הומכ ןיאש תודגנתה

 .(24 דומע ב"ח הלוגה רואמ) םימש םשל ויתודפקה לכש ריבסה ם"ירה (1

 ק"פל ח"קפ ק"שעמ ם"ירה ישודיחה לא קצֶאקמ ם"רהמ לש ובתכמ דיעי הז לעו (2

 ,םיבוהא םיער ךותב םג -- דדב תבשב דאמ ישפנ המגע ,ראשה ןיב בתוכש בושאמאטמ

 דבלמ ,מ"גבנ ר"ומדא ישנא אחסישפמ םיראשנה לכ.. יבבל ןויגהמ ינומחני המה אל יכ

 - םתנומאב וראשנ המה -- הכישחמ םהל ריאהל םבבלב דוע שקובמ רשא םיריעצהמ

 הנומאב יתייה רשאכ שיגדמו .ונמחנל ישפנ יתאשנ וילא דבל ,לבה המה םיראשנהו

 .אתסישרפ יגוחב תוצצורתהמ טעמ הלגמ בתכמה .התע םג ןכ אשראוב יתויהב ותא

 לש םוקמ אלממה כ"חא השענש ימ רדנסכלאמ ךינעה יבר וליפאש שיגדהל יאדכ

 רבכו ,אחסישרפמ םינוב יבר ובר תוקלתסה רחאלש הביסמב םעפ רפיס ם"ירה ישודיחה

 ליחתה םולח י"ע קר ,וילא המימת הנש עסנ אל ,קצאק לש ורוא ץצונתהל ליחתה

 ףד ב"רעת בוקרטעיפ ,שידק םיק ץעוי יברל ידוהי תראפתב ןייִע .וואשאמאטל עוסנל

 .תוכיראב ש"ייע ןהוזלכימ י"צר ברה בתכמב ,ד"כ

 ,רענימאק לידוי יבר א"חל ז"ט בתכמ ד"ישת םילשורי הלוגה יניע ריאמב האר (\

 בתוכו ייח שפנ ת"וש לעב שילאקמ סקאוו רזעלא םייח יבר ןואגה תב םע ךודיש תודוא

 ךכ לכ בושח וניא םאו ,הלילו םוי הלודג הדמתהב דמולו תעכ בשויו יתרקח, ם*ירה
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 הלק 'יטנ לכו ברח לש ודוח לע דועצל ךרד ומצעל רחבש וילע ורמא
 תחאה לגר -- דמוע ינא ,רמא ומצעב אוה םג ףאו .הבר םוהתל לופנל לולע
 לע ובבל תמושת ונפהשכ .תיתחת לואשב 'ינשה ילגרו ,יעיבשה עיקרב
 רמולכ ,וילע ונילת יכ אוה המ ןרהאו ,רמאו בישה ,וילע ךשומש תודגנתהה
 .ילע גרטקל ועדיש יתדובעו יתניחב םיריכמו םיעדוי םה םאה

 יבושחו ילודגמ ,בושטראימ ילסוי 'ר יברה ודיב חקל המזיה םלוא
 רובגכ רזא אוה .בושאמאטב הדע ךישמהו גיהנהש ,ןילבולמ יברה ידימלת
 חילצה .השדחה םכרד םהינפל שרפו רודה יקידצל עסנ ,ופדרו ויצלח
 "רךכששי ינב,הו אטפאמ "לארשי בהוא,ה ,רודה ילודג ינש בושמוטל איבהל
 דע ...השדחה םכרד םהיניע ומב ואריו בושאמאטב ותבשיש ,בונידמ
 .קצאקב בשייתהו בושאמאט תא בזע ץ"קת תנשבו ,בושאמאטמ רוקעל וחירכהש
 המלגתהש הפירחה ותטיש םג אלא בזע ריעה וואשאמאט תא קר אל לבא
 ברח לש ודוח לע ךליל ךרדה יכ תימצע הרכה ידיל אב יכ .בזע וואשאמאטב

 ,קצאק םלוסב םתיילע ךרדב ולפנ הברה .'יוצרה םתילכתל םלוכ תא ליבוה אל
 הרותב םיקסוע םיכרבא תורשע יתיארו בושאמאטב יתייה... ם"ירה רמאש ומכו
 הגירדמה אישל עיגי םהמ דחא לכ יכ יתנמאהו ,הרהטבו השודקב תודיסחו

 ..ןיע םהב הטלש לבא .ט"שעבה ימיבכ תודיסחב תולעתהו

 בושאמאט ךרדל רשכומו יואר םלועה ןיא רמא קצאקב בשייתהשכ ןכל
 .םיברל השיג 'יהתש ידכ וככרל ליחתהו

 שי ,תחבושמ הגהנה וזיא םהיתועדב וניתובר וקלחנ ,רמא ל"ז ם"ירה

 יקנו בק 'ילע ינב תוידעבש תוידע 'יהיש ושרד לבא ,םיטועמ םידיסחב ורחבש
 ,םינומה םהילא ךושמלו בחורב טשפתת תודיסחהש וצרש םהמ שיו ,'יקנ תלוסכ
 יתש יתיאר -- ם"ירה םייס -- ינאו ,הגרדמה תכמנהל םורגי הזש פ"עא

 .(* קצוקו בושאמאט ןה ולאו ,דחא יבר לצא םיכרדה

 ח"ת אוהו ילצא בוהאו וריכמ ינא לבא ,קצָאקל עסונ ונניא רשאל ,ונלש םידיסחה לצא

 ךיעי רבכ הזו .ק"הדכע *סחוימו דיגנ אוהו והומכ הברה אצמנ אל לודג גלפומ בושח

 עסנו הדילמו ןטבמ דיסה קר ,ו"ח דגנתמ "ה אל אוהש ףיסוהל הצור קר ינא ,לכה

 הלודגו הרות ולצא "יהו ,זנאצמ םייח ירבדהו ץינזאקמ רזעלא יבר ק"הגה ם"ירומדאהל

 .דחא םוקמב

 (ם"ירה ישודיחה) ר"ומ ו"אא ש"מ י"סע, (א"לרת) בשיו תמא תפשב ןייִעו (*

 (ט"מ תישארב) ש"מכ ,ודבל 'הל יתלב לדבנו שודק תויהל "יה ףסוי תניחב יכ ה"הללצז

 לאו (גל םירבד) ש"מכ ז"הוע ינינעב םג השודקה איבהל "ה הדוהי תניחבו ,ויחא ריזנ

 וצר םהמ יכ ,ָע"ג וניתובר םג ןיקלחומ ויה הזב יכ ונממ יתעמשו ,'וגו ונאיבת ומע

 בור ןיב תודיסחה טשפתמ תויהל וצר םהמו ,ןוילע ישודק "יהיו םידיסח טעמ "היש

 .ד"כע *הגירדמב םיתוחפ 'יהיש ףא ,םִע
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 רובע קר םיאתמש שיה לוטיב לש הפירח הגהנה למסמ 'יה בושאמאט
 םירעשה וחתפ ,ךרדה הככרתנו הגהנהה הקתמנ קצאקב .'ילע ינבו הלוגס ידיחי
 ךושמל וליחתה ךכיפלו .ותגשה יפל 'ד דובעל וחור הבדנ רשא דחא לכ ולבקו

 םיטושפ םישנא םע דחיב ןיסירת ילעב חומה יפירח ואב .םהינומהב קצאקל
 .ויפ תוכרב לבקל ואבש םיתב ילעבו

 לצא ףדרנה םשל 'יה "בר, םשו תונברה תרשמ יברה סאמ בושאמאטב
 ולבקיש תורייעב לדתשה ומצעב אוה םגו םירבדה ונתשנ קצאקב ןכא .יברה
 ."םינברל וידימלת

 םינושארה םימיל עגעגתה ,יילעה ינב לע הברתנ םע-ןומהש הארשכ לבא

 ושפנו וחורל הבורק התיהו שפנה קופיס אצמ וז הגהנהבש וואשאמאטב
 וגתחל רמאו הנענ תועושיו תוכרב שקבל אבש וידיסח להק לע םעפ ועיבצהבו
 !האר ,ילצא לגרה-תסירד וללהל התיה אל יתורחש ימיב .בושטאכאסמ א"רה

 .יתנקזשכ התע יל התלע המ
 1 ןאכל וצבקתה םינרגת םע קוש הזיא

 ןמאנל רמא ,לודג םלוע םיארונה םימיל קצאקל וצבקתה ר'ת תנשב
 ץפח יל ןיא ,םהיתבל ובושי ,םלוכ תא שרג רעוזאשאמאט שריה 'ר ותיב
 ?םלועב םייבר םירסח םולכ .םתוא לבוס ינניא םהב

 םשרגא םא וליפאו ונברב הקבד םשפנ .וכלי אל םה שריה 'ר ול הנע

 ,וירחא וכשמנ רתוי -- םתוא ףדור רתוי יברהש המכ לכו ,וכלי אל תולקמב
 םיקדסל וחרביו הארי לש המילגב שבלתא ןכ םא יאקצאקה רמא א

 .וצרי אל וא וצרי םא ...םירוחלו

 וניא .וידיסח תרבחמ קחרתהל ליחתמו לידנעמ 'ר בזכאתמ טאל טאל
 .רתוי ןקתש השענ םויל םוימ .ורדח בזוע וניאו אתווצה תדועסב דוע ףתתשמ

 ,אוהש ימ לבקל בריסו ירמגל ורדח תותלד תא רגסש התיה האצותהו

 .םיריהמ םידעצב סנכנ הרותל הלעשכ קרו ,רוביצב הלפתל וליפא אצי אל
 םיחרוא לביק אלו ןחלש גהנ אל .ותילטב ףטועמ ולוכ 'יה יכ וינפ ואר אל

 םוחנל הנעמל ףרוצמ ןַאמסקילג .ז .פ רמל רעואשאמאט שריה יבר תודלותב האר (*

 : ג"כ דומע (ב"צרת זדול) חאלאקאס

 יודגאל ףלאו באז ה"ומ םסרופמה דךיסחה ב"וחה גלפומה ברה נ"ידי דובכל

 (וואקירטסמ ר"ומדא כ"חא 'יהש ימ)

 יקב ד"באל לבקתנ א"טילש ןואגה ךיבא דובכ יכ הפ עמשנ יכ ידידי ךל עידוא

 םיבתכמב לדתשה קר רהא ןפואב השעת לב יל רמאו ,המינפ םירבדה יתרפסו ,קצאלפ

 לכב ת"ישה ךחילצי ,הז לַע ונזרז הברהו ,לועפת יאדובו ,ברל ךתוא לבקל יוואניכעשטל

 .חור תחנו החמשב פ"אפ תוארל הכזנו ךנינע

 בושמוטמ שריה יבצ ןמאנה ךןבהוא

 .קצאלפב תונברה לבקיש קסוטלופמ רזעלא יבר צ"הגה ודימלתל הוצש עודי ןכ



 75 ןילבולד-בושאמוט ק"קל ןורכז

 םהרבא יבר תב םע ןימינב יבר ונב לש םיאנתב וליפא .ותכרב םהל לצא אלו
 עיפויש םיניע ןוילכב וכיח םלוכש ם"ירה ישודיחה לש ודיחי ונב יכדרמ
 .אב אל לבא -- המש

 .המיא ליטהו ,םלענו רקוס טבמ ףיעה ורדח תלד תא חתפ םעפ םאו
 .תומעוז תורעג וא ,םינתבערו םיקיר הפ םכישעמ המ םהב ףזנ םימעפלו

 ינמזו יערא רבד קר והז יכ םיברוקמהו ותיב ישנא ורבס הליחתמ
 לזרב תעמשמב העצבמו תיפוס הטלחה יהוזש וארשכ לבא ,רבדה הנתשיו

 ורדתסה ,תיחצנ תודדובתהב ורדחב ומצע רגסנ םלועהמ שורפל טילחהש

 תורצחל אובל וכישמה וידימלת ילודג .השדחה תואיצמל םאתהב םידיסחה םמצע
 ,םביבס םרטע םלועהו ןחלשל אתורבחב ובסה ורדחל ךומס רדחבו קצאק
 םגו ותיב ינבו ם"ירהו רעוואשאמאט שריה 'רל קר 'יה המינפ סונכיל תושרו

 ללכהמ םיאצוי םידיחי הזיאמ םולש לביק םימעפלו .רשוכה תעשב קר םה
 ותילט קר ןוילע שובלמ ילב ורדחב בשי אוה .שיא ינפב טיבה אל לבא
 -- הריגסה תביס םצע לע .הבשחמו הרותב קסועו וינפל תפפועמ הנטקה
 האחמ הזב ואר םתצקמ ,תונוש תועומש וטשפתנ -- ותריטפ םוי דע הכשמנש
 תועומש וציפה םיליכשמה .וידימלת יבושח םע ףסוי יכדרמ יבר תדירמ דגנ
 תולגתהב תוארל םיאדכ םניאש ,רודה ןועב רבדה ולת םידיסח ,*תוליהבמ

 הרזחב הלגעה בבסל זעה ונוצרל תוא הזב ואר םהמ הברה .םיברב ורוא
 םיכרבא הרשע אוצמל שאייתה רבכ קר ,בושאמאטב גהנתהש הביבחה וכרדל
 לע וז הגהנה תוסנל ליחתה ןכל ,םנתמ לע שק ירוגחו בורכ-תופכ ישובח
 לש םיניערג וברקב תונומט 'יה ותודלי ימימ דועש ורמאש שי .ורשבו ומצע
 ךרדב ותונקז ימיבו תונדרמה ךרדב רחב וימולע ימיב .תודידבו תונדרמ
 ב"וש יבצ ריאמ יבר וידיסחמ דחא הריגסה לַע טיבה ךיא ןינעמ .תודידבה
 :3 דומעב םש (ו"נרת ןילבול) םולש יבא די ורפס תמדקהב שטשאמאזב
 יוכו שטשאמאז ריע ישנא יחא תא העור ינא הנש הרשע עבש הז הנהו..
 תויהלו שורדל תמא ךרדב ינחנהו ,ינממ ודסח בזע אל 'וכו ילע 'ד תלמחבו

 ומש םחנמ אשידק אניצוב ג"הואמ 'קה ברה ילגר תופכ תחת שדינ
 זאמ מ"גבנ יבא די םגו ,ינוגימו ינובצעמ ינמחנ אוה .קצאק הריבה ריעמ
 קבדה וב הקבדלו ל"זראכ ל"נה ברהב וב וקבדל ותויח םייחב ילא התיה
 יבבל תחתמאב ישפחב 'וכו יתמחנ יבוש ירחא הנהו .םהידימלתבו םימכחב

 תנש רדא ז*כ םוימ קסוטלופמ ןהכה רזעלא 'ר ורבחל ובתכמב ם"ירה ישודיחה (*

 םלועה םע בשוי ייה םיתבש 'ג .בוט לכה ה"בו קצאקב יתייה ק"ש 'וכו יתלבק ובתכמ :ר*ת

 ,םירורא םידזמ יאדוב ואצי תולוקה... בתוכו זא ועמשנ רבכש תועימשה תודוא םש זמרמו

 ןושאר ךרכ לכיה) .,וכו 'ד תרותב םיצורה םלועב שיש המ םהיניעב ביאכמ ץוקכ רשא

 וקידצהו -- קצאק דראביורג ברה רמאמב 14 רפסמ יחרזמה ןועבשב הארו (ז"ס דומע

 .קידצה תא
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 הז אלה 'וכו רשוי אלו רשוכ אל יב ןיאו עדמ לכמ קיר יננהו ילכש ןויעבו
 הז רשא םימורמב ידהס .,'וכו ףפותסמ ר"ומדא לצב םינש המכו המכ יל
 ישרומ וקתנ אלו ר"ומדא תאמ עגר ומכ יתבשחמ יתבזע אל רשא םינש המכ
 ותנומתו וב הבהא ילבחב הרושק דימת יבבל יכ תועש הזיאב ותאמ יבבל
 תדעמ ושקובמכ תושעלו ותדובע איה 'ד תדובע דובעלו ולוקב עומשל ידגנל
 שיא דע הכלא רמוא םא 'וכו ? הנפא ימ לאו 'וכו וליצב םיסוחה לארשי
 הרומה אוה יכ יניטפשי טופש אוהו יתרבד םישא וילאו ר"ומדא םיקלא
 םיקלא תללקבכ םינפ תרתסהב ר"הועב וטפשמ הכ תע לכ לבא ,לארשיב
 ..תושעל המ עדא אל יכ יקיחב יתוילכ לכ תאזל יא (ז"י-א"ל םירבד)

 םידיחי הזיא דוע ואצמנ ןכו שטיוואבוילמ קדצ חמצ לעבל עסנ יכ םאו
 .( םירחא םייברל עוסנל וליחתהש

 םינומה םשל ורהנ בושו הששואתה ףכית יכ ,הלבס אל קצאק לבא

 ידיב הנותנ הגהנהה התיה רבכ ימשר יתלב ןפואב יכ ,םדוקמ רתוי דוע
 ךרד וכרדו עפשב הבהא תנרוקו הריהזמה ותוישיאבו ,('ם"ירה ישודיח לעב

 םייברל עסנו קצאק תא בזע ם"ירה םגש תולוק ואיצוה הריגסה תונש תליחתב (1

 בתכש ם"ירה ישודיחהמ 'ג בתכמ (ד"ישת םילשורי) הלוגה יניע ריאמב ןייע .םירחא

 ,פרוגידאס) ג"סל עסונ ינאש ןאכל בתכ לאיחי 'ר, : ותיב ינבל ר"רת תנשב וואשיבורהמ

 ול דיגה יתפ ימ ,הזכ תוטשל האר המ יתעדי אל ,(ןיזורמ י*ר ק"הרה לש ונכשמ םוקמ

 םיטעומ תואסרפ הזיא ךומס 'יהאשכ יתרמא םלוא ,ללכ רכוז ינניאו יתרבד אל רשא רבד

 "םידיסח לצא שערו תושעל םירבד הברמ ליסכו ,עדוי ינכא הז םגו ,םש ךרד ץסא

 .ל"כע וכו

 ם"ירה דיפקה עודמ ,ןיבהל השק םיפירחה םייוטיבה רתויבו בתכמה ןכות הרואכלש

 ,רומג רקש איצוה אל כ"א ,תונמדזה ךרדב םשל רוסי ילואש רמאש הארנש תעב ךכ לכ

 םירבד ,ליסכו יתפ והניכ עודמ ,ותלוז דובכב עגופ 'יה אלו תעדה ןינא 'יהש םי"ירה םג

 קצאק בזעש ם"ירה לע לוק ואיצוה זא ןכא ,תיליצאהו הנידעה ושפנ תנוכת דגנ םהש

 טעמ אשי ובר לש ודובכ ליבשבו ,קצאקמ יברה תדפקהמ דאמ אריו ,יבר שפחל ךלהו

 .םידיגכ םישק םירבד בתכו ורדגמ

 םידגגתמה ולמע ההיגסה רחא ,ו"מר תוא ט"ל ףד (א"ת) הלוגה ינע ריאמב האר

 רבכ (ם"יירה) ונבר יכ ומסריפ תורייע המכבו 'וכו תונוש תובד איצוהל קצאק ידיסח לע

 .'רכו קצקל עסילמ קספ

 ל"ז ןרמ לש רגסהה תעב זא : א"נה תוא 78 דומע א"ח הלוגה יניע ריאמב האר (2

 עסילו ,םולש תדירפ לבקל ולכויש דע בר ןמז ןיתמהל םיאבה וחרכוהש פ"כ גוהנ ,קצאקב

 הרזחב בושל דאמ םהל ץוחנ 'יהש םירחוס םירישע םישנא םהיניב "ה ןבומכ ,םתיבל

 עגונ "הש תעב ללכה ןמ אצויב םימעפל קחו ,'וכו הזל הצע םוש "יה אל לבא ,םדקומב

 תכרב לבקל סנכיל תושר ול ןתיל יקה ןרמ הלעב לצא הלעפו תינברה הלדתשה זא ,נ"כסל

 תואמ 'ב ךרעב זא ייהו תוישרפ ידה ןמ ק"שב קצאקב (ם"ירה) ונבר "ה א"פ ,יוכו הדירפ
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 שריה 'ר .*םיביריה לכ קיתשהו העגרהו תחנ ירבדב הלמחהו דסחה

 םישנא הברה םהיניב 'יהו ,החתפנ אל תלדו ,םימי הזיא םלוכ וניתמה ק"ש רחאו ,םידיסה

 לכו ,ליעוה אל םרובע תינברה לש תולדתשה םג לבא ,םתיבל בושל םהלש תוציחנה הלדגש

 ולכויש עגרהל םיניתממו םיפופצ ודמעו ,ל"ז ןרמ רדח ינפלש דימהיבב ופסאתה םידיסחה

 .סנכהל

 לודג לוקב זירכהו ,אשראהבש קצאק ידיסחמ דחא שיא םשל סנכנ םואתפ הנהו

 ימ לכש עידוהלו זירכהל ותוא תלש ל"צז (ם*ירה) ונברש ,חתפה לצא םיפסאנה לכ ינפל

 םג ולכויו ,םולש תדירפ תכרב ונממ לבקיו ,ולש אינסכא רדחל אובי ,ותיבל עסיל הצורש

 לכל הצע בישהלו םלבקל ןכומ והנה יכ ,ול םורסמיו םהל ךרצנה לכמ תואקתפ בותכל

 אינסכא רדחל וכלהו םמוקמ תא ובזע יכ ,םיפסאנה בור ןכ ושע העש יצח ךשמבו .לאוש

 בור יפל הנהו ,םולשל םרטפו ,תוטרפב דחא לכ םע רביד אוהו ,ל"צז (ם"ירה) וגבר לש

 ה"ע ןייטשדנאל ריאמ 'ר ןיבה ,קצאקב ל"צז (ם"ירה) ונבר לע זא ויהש תונישלמ ירבו

 רעטצנו ,ל"צז (קצאקמ) ןרמ בלב הדפקה וסינכיו ,לודג שער הז ןינעמ הוהתיש ,ל"גה

 ,ושפנב זוע ביהרה (ם"ירה) וניבר לא ותורשקתהו ותונמאנ בורמו ,רבדה לע ם"רה דאמ

 והשמ לכ לעו ,םיניע העבשב םכילע םיטיבמ המכ דע םיעדוי םכנה אלה ,ונבר תא לאשו

 ןישלהל המ "הי אלש הז רבדב םילמע םכנה דימתו םינומ תרשע םימיזגמ םכתוגהנתה ןמ

 תואקתפ םתחקלו ,הזכ ןפואב זירכהל םתחלש יכ ,ךןפיהל התע םתישע הז עודמו ,םכילע

 ,ימגאב ינק ליטק ינאש בשוח ךנה יכו ,תולעפתהב (ם"ירה) ונבר ול בישהו .םישנא הברהמ

 ךאמ םיכירצ ויה םידיסחה אלה ,ללכ ארייתמ יניא הצור ינאשכ ,תובחר תופתכ יל שי

 .'וכו ויתותלד רגוס אוהו ,שפנ ירמ םהו םתיבל עסיל

 ןחלשה לע בוט ןיי קובקב דחא שיא דימעה תבש ליל תדועס תעב יינשה תבשבו

 שבד ימ דימעהל וצר רשא םישנא הזיא םגו ,ןחלשה ןמ וריסהל הוצ ם"ירה וניבר לבא

 םתותשל הוצ ןחלשה לע "יה רבכש רכשהו ,הקשמ םוש ודימעי אלש הוצו ,ונבר ןאימ

 ןרמ תאמ הדוקפב שמשמ לבייפ ר אב רצק ןמז רחאו ,םינקירה תיחולצה ריסהלו ,דימ

 וילא םיירה רמאו ,ם"ירה ןחלש לע ודימעהש המ הקשמ וא ןיי וילא איביש (קצאקמ)

 .ינחלוש לע הקשמ םוש ודימעה אלש ול רומאו ךל

 וינפל ףכית אובל רהמיש (קצאקמ) ןרמ תאמ חילש אב םעפ ,ב"נר תואב םש דוע

 ,ץוחבמ דמוע ראשנו ,חתפה דע ותוא הויל ל"נה מ"רו ףכית ןלהו ,רוחיא םוש ילב

 תואקתפ חקול והנהש העומשה ד"ע ולאשש (קצאקמ) ןרמ לש ולוק ומצעב עמשו

 והנעו ,םיברב ת"ד רמוא אוהו םידיסח וילא םיפסאתמ ק"ש לכבו ,וילא םיאבה םישנאהמ

 םיטייח ,אל עודמו ,תמא והז ת"ד תרימאו ,רקש והז תואקתפ תחיקל ,ם"ירה וניבר

 .הרות ירבדמ םירבדמ ת*בו םתכאלממ םירבדמ

 םיגהנמה רתוי דוע לטיבו ,ימשר ןפואב הגהנהה לביקשכ קצאקמ יברה תריטפ רחא (*

 ירעש החורל התפו ,הבהא יפנכ םהילע שרפו ,קצאק ידיסח לצא ושרתשנש םיהימתה

 למסש -- יקבושטראיה ךרד לביקו םכרדמ הטנש םינקז םידיסח וילע ומערתה ,תודיסחה

 רתוי "הי ידכנ ,ילע םימערתמ םתא ,םבישה -- קצאקל ודגנתהש תודיסחה ךרוה
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 םידיסחה ןיב קלחלו יברה לש ימינפה רדחמ ןמזל ןמזמ תאצל 'יה ליגר
 .םדוקמ רשאמ רתוי קצאקל םינומהב ורהנו ,יברה תדועסמ םיירישהמ

 ץוציגו קרב איצוה םעפל םעפמ קר תורידתב הרות רמא אל יברה

 הנונש התיה ויפמ האציש הלמ לכ .תובבל הריעסהו המיסקהש ותבשחמ יקמעמ
 זחשומה למזיאכ ויתורמא ,תורעוב 'יה ויתוחיש .םוצע 'יה הלש ץחמה חכו
 תורוגשו ןמזה קבא ידי לע וממעוה אל וירבדו ,רבעל רבעמ בקונו דרויה

 םוש ונממ ראשנ אלו ויבתכ לכ ףורשל הוצ ותריטפ םדוק ,וידימלת תויפב
 ומצעב אוה לבא ,תמא תפשה וא ויצלח יאצוי ידי לע ובתכנ םהמ הברה ,רבד
 רחא הנש םיעבשכו .רתסנב אלו הלגנב אל תוא תנומת םוש וירחא חינה אל

 תוריסמב כ"כ םחלש שיאה אלפו .סופדב םמסרפלו םסנוכל וליחתה ותומ
 תוישעמו תורמיא הברה וילא םיסחיימ ,רקשה אנשו בעתו ,תמאה לע שפנ
 ונאש המ לכו ויפמ םלועמ ואצי אלו םרמא אלש םירבד ,אוש ירופיסו

 .םישדח םירבד םילגמש םישדח םירוביח םיפסותמ ,ותריטפ תנשמ םיקחרתמ
 םש תמא תפש ירפסב קר םיאצמנ םיירוקמו םייתימא םירבד לבא

 .וידדנמ םירפס ראשו לאומשמ

 יתוא :ךכ לידנעמ יבר קעצ תואופרה לבקל והופכשכ ותריטפ ינפל
 התעו ,ינוצר דגנ רבד תושעל זיעמ שיא 'יה אל םלועמ 1 םיחירכמ םתא

 ..התא םגו (ותיב ןמאנ) שריהו ..רקפה יתישענ םילכו םיכלוה יתוחכשכ
 ...תאז השרמ

 לע תחנומ התיה רבכ הגהנה רתכ לבא ,*ושרויל יוארה ןב וירחא חינה

 .וייחב דוע ם*ירה שאר

 8 העשל הלפת ןמז תעיבק גיהנה ם"ארה ק"הרה ונבשכו ,(תמא תפשה לע ןויכ) יקבושטראי

 .ונקז בשח רשאמ אקבושטראיל בורק רתוי דוע עיגה רבכ ורמא םהבש םינקזה רקובב

 תא לבקל וילע השק יכ ם"ירה ינפל ןנואתה קצאק ידיסח ילודגמ דחאשכו

 הגהנה לביקשמו ,הכלה תניחבב אוה םידיסח לש יבר ,הרצקב ול בישה השדחה ותגהנה

 ןיא םאו ,הנשיה תא (ןעקאפנייא) בטיה זוראל םיכירצ ןכל .ותומכ הכלהה רחא יבר

 'ר יברה רמא אוה .(א"פת תוא ה"עמ) השדחה ןמ החונ תעדה ןיא בטיה הזורא הנישיה

 בושח ארמג ףד .הרותב םגיהנמ ינאו ,האריב קצאקמ יברה ,הבהאב וידיסח גיהנה םינוב

 בתכ תמא תפשה ודכנו ,ושפנ ירקחמו רסומ ירפסב ןויע לכמ הבשחמה תרהטל רתוי

 ,תונויעבו תוננובתהב דימת ךליל ךומכ ךרבאל ןוכנ אל ...הכרדה ם"ארה ורוכב וגבל

 ולכש ידי לע רשאמ הרות ידי לע םדאה הכוז רתויו רתוי הברה ...ףתכה לע תילטה םַע

 קצאק לש התפירח קיתמהל לדתשה םייירה .םידיסחה םע ברועמ תויהל דאמ בוט ,ויתונויערו

 .הפירחה ןילופ תא תוקיתמו תוניתמה ךרדב שבכ אוהו תלבוקמו תנבומ ,הטושפ התוא השע

 הפירחה קצאק ךרדמ תוטנל הברה ול ורזע וימולע ימיב לביקש ץינזאק תטישו תרות

 רבסב דחא לכ תא הלביקש רוג תודיסח הרצונ הזמש השדח ךרדב תידיסח-הגיזמ רוצילו

 .הבהאו הניגחו תופי םינפ

 ץרפ 'ר םשב קצאקמ יברה תודלותב 'ה דומע ג"ח שדוק יפרש חיש דוסב ןייע (*
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 בורקו ןמאנ רתויה רוקמה אוהש (םיובנעגייפ) קחצי ינפ רוא רפסב ןייִע
 לע ךומסל שיש 'יה לודג םדאו ,קצאקב 'יה ומצעב ויבאש ןעי ןייעמהל

 האר ,ןורחאה הנשה שארב קצאקב 'יהשכ ז"ס תוא ג"כ דומעב םשו ,וירבד
 ותעש עיגהשו ,קלתסי קצאקמ יברהש םיריכמו םיעדוי ויה םידיסחה לכש

 חותפל גהנמה 'יה ה"ר לכב יכ ,ומוקמ לַע יבר תויהלו תולעתהל ם"ירה לש

 ,'וכו םהינפל הארתה אלו הלילה יצח דע םידיסחה ודמע הז ה"רבו ,תלדה
 .םהלש יברה דוע ונניאש ,תוכייש םוש םהל דוע ול ןיאש ושיגרהו וניבהו

 וארש ,ותעש עיגהש יזח ולזמש ושיגרהו וניבה קצאקב זא 'יהש ם"ירהמ םגו

 ליגרה אלו ונממ ואר אלש המ ,וילע הבחר ותעדו שאר תמרהו תואשנתה וב

 ,תצק ודגנ ע"א עינכהו קצאקמ יברה ינב דאמ דבכל 'יה וכרדש ,הכ דע הזב
 םוקמ םינפמ םידיסחש הארו ,ללפתהל ד"מהיבל אבשכ דיפקה הז הנשה שארבו

 -- קצאקמ ר"ומדא ינב ןימינב 'רו השמ 'ר םישודקה םיחאהל ךרד םישועו

 ןושלה הזב (ם"ירה) רמאו -- םכרדכ ללפתהל חרזמ לתוכל ד"מהיבב וכלהשכ
 לש וינבל הנה !יברה לש וינב םהש ליבשב יכו !םוקמ םהל םינפמ המל

 ...םירחא םישנאמ (ןעדוי עכילרע) םירשכ םידוהי תויהל השק רתוי יבר
 .וארתו וסנת ל"הזב םישודקה םיחאהל רמאו םייסו

 היולהמ ןימלע תיבהמ ם"ירה רזחשכ ,ה"צ תוא 'מ דומעב םש דדוע

 ,ותוא שמשל וינפל םידמועהל הויצו אסכה לע בשי (קצאקמ יברה לש)
 .הזמ ומצע תא ענומ 'יה זא דעש ,וילגר לעמ םילענמה טושפל

 קצאק ידיסח לכמ ימשר ןפואב ם"ירה רתכנ קצאקמ יברה תריטפ רחאו
 .קצאקב ת"ורומדאה רתכ גיהנהש דוד יבר ונב תא וריתכה ריעזמ טָעמ קרו

 השמ יברו ןימינב יבר םיקידצ םינב ינש חינה דוד יבר ונב דבלמ
 ,קסאל ד"בא שלזימ בוד דוד ברה םדיפסהו םמולע ימיב ורטפנ ,םחורי
 ןייטשנרוב םהרבא יבר ןואגה םינתח ינשו ,.ג"ערת אשראוו דוד ןינב האר
 .קצאקב ד"בא ןהכה באז ברהו ,רזנ ינבא ת"וש ס"חמ בושטאכוס ד"בא

 .קצאק ריעב כ"נמו ט"ירת טבש ב*כב רטפנ

 הבצמה תפונ

 הלדיג בושאמאט ריע ,הדליו הרה ייראג רע
 קצאק הרמא הל אנ יוא ,היָעושעש

 התדמח ילכ הדבא יכ

 ונירומ ונינודא ה"ה ותרדא םיהלאה שיא ךילשה הפ
 הניבה רוקמ הרותה רש 'ה חישמ וניפא חור וניברו

 םלועה דומע ,םישדקה שדקו םינואגה ףולא תעדה קמעו

 ל"א ,שממ ץראה לע בכוש דוד 'ר ונב תא האר ,ל"ר תוליבאב בשי א"פ : ילדארוהמ

 .בושחו שארל 'יהי דוע ,גואדת אל ,קצאקמ יברה ול בישה .אוה הנעתי המל
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 ,לאירא תלוג שאר לודגה וניבר ,וישרפו ובכר ,ואלפו
 ,ורוד יקידצו ימכח לכ לש ןברו לארשי לש ןרואמ
 אנברו אנרמ ומש ארונו שודק ,אוה תואבצ םיהלא ךאלמכ
 ה"הלזז הדוהי יבגרב מגג לידנעמ םחנמ
 ושפנ םיהולא לא הבשו וישודק לא ףסכנ רודה ןוועב ןהו
 רדסל ישימח םויב וייח ימיל םיתשו םיעבש תנשב
 יכ אנ יוא ,טרפל טבש ך"ב 'ה לא הלע רמא השמ לאו
 רודל דומעי ותוכז ק"פל (ט"ירת) םיהלא ןורא חקלנ

 םהיחא לארשי לכל םהילע ןגי תע לכבו ,ןורחא
 בושאמאטמ קיזייא קחצי 'ר תב לקילג תרמ תינברה הנושארה ותשא

 "ימי ימדב הרטפנ קצאק תיבל םיר"ומדא לש אתלישוש דימעה הנממש

 .יקראווב ז"צקת בא םחנמ 'ה

 התבצמ חפונ
 היח שפנל ןויצ

 תריפצ שדוק תיול ,הרשואמ םישנאמ הבושחו הריבג

 הקידצ הרוהטו השודק ,הרורבו הכז המימת ,הרקי תראפת

 תיקדצה ה"ה ,הרובקל דרתו הימי האלמ אל ,הראופמ
 קחצי ה"ומ ינברה חונמה תב לקילג תרמ קצאקמ תינברה
 יקראוו הפ הל אל ץראב התמ ,בושאמאטמ ה"הללז קיזייא
 ה"בצנת ק"פל ז"צקת בא םחנמ 'ה

 רחא רתוי דועו ותויח םייחב דוע הדגאל 'יהש קצאקמ ןקזה יברה

 םיעבצבו םיוקב הטטרוש ותומד .הבחר תורפס הרצונ ותוישיא ביבס ותריטפ

 םיכירצ הפיקמו המילש 'יפרגוילביב תתלו םיליאמשמו םינמיימ ידי לע םינוש
 ץוביקב םא ומשל קר םישדקומה םירפסהמ המישר קר רסומ ינאו .םלש רוביח

 .וידיסחו וידהוא ובתכש הממ קרו ,וייח תודלות רודיסו הכרעהב וא וירמאמ

 תודלותו תוחיש תרותל םישרקומש םירפסה תמישר

 קצוקמ יברה

 םיקלא שיא הפמ ואצי רשא 'וכו תורוהט תורמא יטוקל חרות לחא (א
 .ל"ז קצוקמ יברה לדנעמ םחנמ ונבר 'וכו

 -ינסארקמ ןאמרעיינ םהרבאו ןאמלעגעיצ יבצ רזעילא י"ע ףסאנ הז לכ
 מ"מרו רגרבזארטש ש"שרו ןהאזנעשרעה המחנ סופדב ט"סרת ןילבול דארב

 יברהמ הרות יטוקיל םע רבחתנש ןושארה רפסה הזו ,ףד ח"מ ,רעסעמדיינש

 .קצוקמ
 ליצז לירנעמ םחנמ ר"ומ שודקה ונברמ הרות ירבד ,הנומאו תמא (ב

 .'ינש ארודהמ קצוקמ
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 יכדרמ ר"ב בקעי לארשי ח"הרה י"ע םירפסו םירפוס יפמ טקולמ

 המכסה ןיעכ בתכמ רפסה שארב ,םידומע ד"מק ,ח"שת םילשורי ,ןאמטרא

 .ל"צז ם"אר צ"הרה ,רוגמ ר"ומדאמ

 ,ויתודלות ,ויתוחיש ,ויתורמא ,ויתורות ,ללוכ רפס תמאה רדומע (ג

 'א קלח ,קצוקמ ל"ז לדנעמ םחנמ יבר ר"ומדאה ןרמ לש השעמ-ירופסו
 םורי ,'א סופד ,םידומע ד"מק ,הלפתו םידעומ תבש ל"זח ירמאמ ך"נת לע

 .ביבא לת

 תולועפו תרותו תודלות ,ול םיבס םירוכג םיששו קצוקמ יכרה (ד
 -- גרעבנעטאר לאקזחי ידיב ךורע .םיכרכ 'ב ויאצאצו וידימלת ילודג יברה

 .םידומע י"שת ,,ביבא לת יזרא סופדב ,ביבא לת חצנ תאצוה ,דלעפנעש השמ

 הצנ תאצוה .קצוקמ יכרה לש תורמאו תורותל םלשה םוקלי (ה
 .םידומע ח"יש ,דלעפנש .מ י"ע ףסאנו םיכרע יפל ךרענ א"כשת קרב ינב

 תוברת סופדב ב"ישת יספלא קחצי ,ותרותו וייח קצוקמ יברה (ו
 .םידומע 108 ,ביבא לת

 ,קצוקמ לודגה ר"ומדאה לש וייח תודלות ,ףרשה קצוק תיב (1 (ז
 םילשורי (ל"ז רוגמ ר"ומדא דכנ) ןיוועל בייל אדוהי ךרעו בתכ

 .םידומע 212 ,םילשורי ארפס סופדב לאילחנ תאצוה ט"ישת
 179 ל"נה סופדו ךרועה א"ח ,הרובחבש תויראה ,קצוק תיב /(2

 .םידומע
 180 ל"נה סופדו ךרועה ,ב"ח ,הרובחבש תויראה ,קצוק תיב
 .םידומע

 שיא ,ןיירוא ריאמ 'ר תאמ ,קצוקמ יברה תודלות ,רעוב חנפ (ח
 .םילשורי ,סמ ןבואר תאצוהב ,הפיח

 ןרעמשנעגרַאמ לדנעמ םחנמ 'ר ר"ומדא יבר רעקצַאק 0
 ,זדָאל ,ןאמסקילג גילעז סחנפ ןופ ,לייט רעטשרע ,עיפָארגָאנָאמ

 .ץ"חרת בוקרטעיפ
 .ט"צרת בוקרטעיפ ,רעבלעז רעד ,לייט רעטייווצ

 תיבו גרעבנעטָאר לש קצקמ יברהו ,היקנו המת הדובע דבע אוה

 ןַאמסקילג רמש ריעהל יאדכ .ןַאמסקילג לש ורפסמ רקיעה ובאש ,ןיוועלמ קצוק
 קצַאק ישרויכ ת"ורומדאה רתכב וכישמהש קצַאק ידכנמ תומכסה ול שי
 .דועו ווֶאלָאקָאסמ יברה ומכ

 הא - "בוא
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 קצאקמ ינשה ר"ומדאה ןרעטשנעגראמ דוד 'ר ברה

 תיגשה קצקמ ןקזה יברה ויבא ,ךרעב ט"סקת תנשב בושאמאטב דלונ

 ,דאמ דע ולצא ביבח 'יהו ,ותטישו וכרד יפל וכניחו וחופיטו ולודיג לע

 .אתסישרפמ םנוב יבר וברו ורומל ומע וחקל ותורחב ימיב דועו

 אביוט 'יח תרמ אנשטאפאמ השא ויבא ואישה םירשע ןב ותויהב

 התיהש ותשא םש לע סעקשיד ארקנ 'יהש דלַאוונירג ילשריה 'ר ח"הרה תב

 .תודיסחו הרותב קסע אוהו התיב הסנריפו םירחסמה הלהינו ליח תשא

 תעד יוליג םהל 'יהו ,אחסישרפמ יברה תארוה יפל השענ ךודישה

 אירבחה לכ םע ומצעב אובי ,ויניעב םינתוחמה תובישח תמחמש ונממ

 ותשלוח ינפמ ןכא ,םתחמשב ףתתשהל הלכה תובא ירוגמ םוקמ אנשטפאל

 יברהש ידכבו ,ומוקממ עסיל ןפוא םושב ותלוכיב 'יה אל ותואירב עורו

 ותרחמלו ,ז"פקת לולא 'ח םויב אחסישרפב הנותחה המייקתה הנותחה לע 'יהי

 ימי תעבשה םש גוחל אנשטאפאל הלכו ןתחה םע םינתוחמה לכ ועסנ

 םהרבא יבר ונב רתכנו םנוב יבר קלתסנ לולא ב"י םויבו ,ןתכלהכ התשמ

 וריתכי ימ תא וכיח םלועה בור םלוא ,דועו אקראוומ קחצי יבר י*ַע השמ

 יברה לש םוקמ אלממל לידנעמ יבר ויבא תא ולבקשכו ,אירבחה ילודג

 ןידע ראשנ אוה ,בושאמאטב המרב ותואישנ גוהנל ליחתהו ,אחסישרפמ

 .םידיסח ראש ומכ ויבאל עסנ קר הדובעו הרותב קסעו אנשטאפאב בשותכ

 החתפ ותשאו ,םש ותריד עבק אוה םג קצאקב ויבא בשייתהשכ םלוא

 םוימ הלעתנו ,לודגה ויבא יפנכ תחת תודיסחב קסע אוהו ב"ב סנרפל תונח

 תא שרייש וניכה ויבאו ,תירוקמ הבשחמ לעבו לודג ןדמל השענו םויל

 .ואסכ
 השנמ 'רל רדנסכלאמ לארשי חמשיה תודלות א"ח לארשי תראפת ןייע

 קצאקמ שודקה יברה :ט"ע תוא ו"כ דומע א"צרת זדול ,רדנסכלאמ ןאמיירפ

 וירחא חינה אקראוומ יברה ינב האר ,ל"צז דוד יבר ק"הה ונבל םעפ רמא

 ןופ טרַאנג ןוא רימ וצ טמוק רע ...חינא המ ינא לבא (לידנעמ יבר) ןב

 .םולכ עדוותהל לכוא אל ונממ ינאו ,סיוא ץלָא רימ
 םידיסחה ינקח אירבחה ורבע קצקמ ןקזה יברה רטפנשכ תאז לכב

 לש שודקה וליצב ףפותסהל ,רוגל םידיסח לש אבורד אבורו םילוגדה
 םנוב יבר תריטפ רחא ףכית םהיניע ונתנ וילעש ןעי ,ם"ירה ישודיחה
 ,קצאקמ יברה ינפב ומצע עינכהו ףפכ ותונתונע בורב אוה קר .אחסישרפמ

 דעבמ שיאהו ,איבמהו איצומה אוה 'יה הריגסהה תעשב קצאק ייחב םגו

 תעכ הנמתי אוהש יחרכהה יעבטכ רבדה 'יה ןכל ,לכה גיהנהש אסכה
 םכותבו ,ויבא ידיסח תצקמ וראשנ הלא לכ רחאו .ימשר ןפואב גיהנמהל

 לודגה ויבא םוקמ אלמל דוד יבר תא ולבקש ,עדמ ילעבו םיבושח םישנא
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 תשילח הברה לבס לבא ,םהיניעב ותובישחו ותלודג הארנ הזמ .קצאקב

 ועסנ קצאקב ומע ותא ורגש השמ יברו ןימינב יבר םיריעצה ויחא .תעדה

 ןכ םג יוויצראפ ק"דבא זא 'יהש רזנ ינבא לעב ןואגה וסיגו ,רוגל םשמ

 הלהקה יסנרפו ישאר ויהש ,דוד יבר ידיסחו ינמאנש םאו ,רוגל קר עסנ

 ,ורכש וליפא ובכעו רוגל עסי אלש רזנ ינבאה דגנ ץחל ושע ,יוויצראפב

 עדותנשכ .רוגל עוסנל קיספה אל אוהו ,המואמ הזב ולצא ולעפ אל לבא
 הקפסה ידכב עובשב עובש ידמ הכימת ול חלש ם"ירה ישודיחהל רבדה

 בשייתהו תומוערתב קצאק בזע אוהו ,דוריפ השענ ז"יעו ,ותיב תייחמל

 ןילא ובש אל ם"ירה ישודיחה תריטפ רחא וליפאש הזמ ךשמנו ,בוליפב

 תפשהל הרזחב ונממו רדנסכלאמ ךינעה יברל הרבע הגהנהה קר םידיסחה

 .הכלהו הצווכתנ קצאק תיב לש ת"ורומדאהו ,וירחא ונבו ,תמא

 םיאבומ וירבדו ,וספדנ אל לבא ,תורידתב ויתונחלשב הרות ירבד רמא

 זומת ב"כ רטפנ .זאמאלמ יברה ודכנל יבצ ץראו תושדח תואלפנ ירפסב

 .גללרת

 ותבצמ חפסונ
 שדוקה ןורא זנגנ הפ

 םימכחה ןודא ונרואמו ונפולא וניברו ונירומ ונינודא

 םיקלא שיא לודגה ברה םישודקה ראפו םיאיבנה רזנ

 רימט רוא םתראפתו םרזנ לארשי לש ןבר רוהטו שודק
 אנברו אנרמב מ"גבנ דוד | אנברו אנרמ םלענו
 רודה ןועב ןה .םלהע רג  לידנקעמ םחנמ
 הלעמ לש הבישיב שקבתנו יבר תא ושקבו םינוילעה

 רדסל ישימח םויב וייח ימיל שלשו םישש תנשב
 ידבע דודו טרפל זומת ך"ב לארשי ינב לַע רפכיו

 ונכותב ריאי ותרות רואו ,ונילע ןגת ותוכז ,םלועל אישנ

 רואב תוזחל הכזנ ותקדצו ונשאר לע ףפוחי ותשודקו
 .םייח ךלמ ינפ

 וכישמה םהמ םינש קרו .תונב עבשו םינב העברא וירחא חינה
 לארשי יבר ינשה ונב לבקתנ קצֶאק-בוליפב ומוקמ אלממל .ת'ורומדאב
 .בוליפמ

 ת"דה םשרו ,אבר אבתכו הכלהו הרותב לודג םג 'יה ותקדצ דבלמ
 ,םיסרטנוק ינש קר וספדנ אל לבא ןקזה יברה ובסו ויבאמ

 .הכונח ינינע לע ,הרונמה השעמ (א

 י'א בושי תוצמ רוריב ןינעב ,םילשורי םולש ולאש סרטנוק (ב
 דסייל ליחתהש תאז םג ףאו ,י"אב תובשומ דסייל הצר אוה .הזה ןמזג

 וחמ םיקידצ המכו ,םש ובשייתיו י"אב המדא ונקיש םידיסח לש ןוגרא
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 תעב הלותב ותב וילע ותמ ל"ר תוביס המכ ול 'יהו ,ותמזיו ותטיש דגנ
 רבדב רבדל ליחתה יכ לע שנענש הלתו ,ה"ע תינברה ותשאו הסרואמ התויה

 לצרעה ר'ד םידוהיה םייחה תמב לע עיפוהש תעמ טרפבו ,ןוכנ אל דעומב

 יעצמאב םגו ,לארשי םעל יטילופ ןינע י"א בושי תוצממ ושעו ,ותקהלו

 ןינעמ רבדל ללכב קיספהו הזמ ומצע ענמנ ,'ד תדותמ י"נב תא חידהל הז

 .בולאקאסמ ר"ומדאה גילעז קחצי יבר ונב רמא ןכ .הז

 הרות ילודג לארשיב םיזרא העברא עטנ אוה .ו"*סרת ןויס ב"י רטפנ

 ו ןילופב ם"ירומדא יבושחמו

 תרטע רביח (ף*רת טבש ט"כ) בוקילמ ר"ומדאה שריה יבצ יבר (א

 .תישארב לע יבצ
 .ת"הע השמ שרדמ רביח ,בוליפמ יכדרמ השמ יבר (ב

 דוע ירוביצ ןקסע םג 'יה אוה .בולאקאסמ גילעז קחצי יבר (ג

 .הדוגאה יגיהנמו ידסיממו ןילופב איסור תלשממ תפוקתב

 .(ט"צרת רדא ט"י) קצאקמ ףסוי יבר (ד

 ,ןימיזדרמ המלש יבר ןתח ,שריה יבצ יבר ,דוד יבר לש ריעצה וגב

 ונב .ו"פרת לולא 'ג רטפנ .ר"ומדאל םש לבקתנו זאמאלב ונכשמ עבק

 .י"אב ונכשמ עבק קצקמ ר"ומדאה תעכ אוהש לאיחי יבר

 קמ( 7

 ר"ומראו בושטראי ק"דבא ןאמרעשירפ -- ןירג ףפוי 'ר כרה
 רעקבושטראי ילפוי 'ר יכרה םשב ארקנו עדונה בושאמאטב

 ןועמש 'ר ויבא ז"מקת תנשב ,דארבינסארקל בושאמאט ןיב רפכב דלונ
 תרוצ וליפא עדוי 'יה אל וייח ימיל ב"י תנש דע .'ד רבדל דרחו ינע שיא 'יה
 ןמזבו דומלל ליחתה ב"י תנשבו (תיכוכזל תשורח תיב) טיהב דבע יכ .ב"א
 םוצע ןדמלו ןדקש השענש הרותה דומילו הנבהב חילצהו הלעתנו הלע רצק
 יברה וילע רמאו ןילבולב 'יה ח"י ןב ותויהבו ,הרהטבו השודקב 'ד דבועו

 .םימש תאריו הרותב שודגו אלמ ילכ אוהש ןילבולמ

 רבחמ ,שטאקנומ ק"דבא ל"ז ןירג לאירזע 'ר ק"הרה חא ול ייה
 רמוש ןוחריב וישודיח םיאבומו ,(ט"צרת שטאקנומ) ת"הע לאירזע תלחנ רפס

 זלכ הנש ס"קב ןייעל ינריעה םיובלעדנאמ בוד 'ר ידידיו ,ןמאנה ןויצ
 הז דבלמ .ןילבולמ יברה ק"הרה ידימלתמ ןכ םג 'יה אוהו ,279 דומע
 הל התיהש תוחא ול 'יה םג .םידיסחו םיינרות םיחא השמח דוע ול 'יה

 םג ובראשכו איסור קמועל אבצה תדובעל םחלשל םידליה ופטח זאו ןב
 ,לאראג ק"דבא ק"הרה ודידי דיל לאראנ ריעל איסור לובגל ץוחמ וחלש ,וילע

 בושטאבולמ גרעבצרעה םהרבא יבר ח"וימו ,בושטאבולמ השא אשנו ,ולדיג אוהו
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 ךלמילא יבצ ברהו ,ט"נרת בושטאבול ,ונאפמ ע"מרל תמא תפש רפס ל"ומה

 .עראמיטלאבב בר ,א"טילש גרעבצרעה

 ,םימש תאריו הרותב ולדגתי וינבש הברה למע םהיבאש הארנ הז לכמ

 .תודיסחה ךרדל הקיזו 'יטנ ול 'יה רבכ ילואו

 ,בונישעיצ לצא וועקיזד יראטס ריעמ השא אשנ רסיברא רב ותויהב

 ךלמה דוד דע סוחיה תרגא ול התיהו ןיסכנ ריתע ,ןרהא 'ר 'יה ונתוח םש

 הרותה לע דקש ולצאו ,ויח ימי לכל תונוזמ ול חיטבה ונתוח ,ה"ע

 השודקב הלעתנו הלעו רודה יקידצב ומצע קבדתהו האלפנ הדיקשב הדובעו

 לבא ,םידיסח לש םכרדכ לודג ןתוונעו תכל ענצה 'יה אוה לבא ,הרהטו
 יברה ינפב וילע לבקו ,.הזמ הצורמ 'יה אל טושפ שיא 'יהש ונתוח

 ןתח תונקל ידכב ותלוכימ רתוי ץמאתה אוה יכ ,וב בזכאתנש ןילבולמ

 ,ורובעב והודבכי םישנאו ראפתהל המב ול 'יהיש םימש אריו םכח דימלת

 ,ורובע עיצקהש חרזמב דבוכמה םוקמב ד"מהיבב דומעל הצור וניא ףוסבלו

 וניא םגו (אנרובדאנמ ק"הרהל אתיב אפלא) ןטק רפסב דימת הגוה םגו

 ונממ לבוסו ,ריעב םירקבמה םידמולה םע אתיירואד אלופלפב רבדל הצור

 ... תושובו תופרח ז"יע

 דוחיב ,רודה יקידצ לצב ףפותסהל הברהו שדוקב וכרד דבע אוה
 ו"למ אוהש ןילבולמ יברה וילע רמא תחא םעפ .ןילבולמ יברה לצא

 ינש שי ,יברה םהל הנע ,איסכתאב םה אלה וידימלת והולאש .םיקידצ

 .אילגתאמ אוהו ,רהזה רפסב אתיאדכ ,איסכתאבו אילגתאב םיקידצ ו"ל תוניחב
 ףסאתהב א"פ .בונאמירמ ילדנעמ 'ר יברה ק"הרהל הברה עסנ ןכו

 םהיבגה ,בונאמירל תועובשה גחל השעמ ישנאו םידיסחה םעה ישאר

 ילבה לכב וסאמו ,תוימשגה תוטשפתה םהל 'יהש הובג הכ הגירדמל יברה

 ואבש דע ,םהיתבל עסיל וצר אלו יברה לצא וראשנ גחה רחאו ,ז"הוע

 ועסיש יברה םהל הוצ זא ,הסנרפל םיכירצש יברהל וקעצו םהלש םישנה

 הזיא רבעשכ ןכא ,ידמע דומע הפ התאו רמאו הנפ וילאו ,םתיבל םלוכ

 תושר לטנ ,םיעובקה וירועישו וירדס םש גוהנל וחכב ןיאש האר ןמז
 ודכנ ב"ש ידידימ יתעמש) הז לע טרחתנ וימי לכ םלוא ,ותיבל בשו וברמ
 .(בושאמאטמ יברה א"טילש ןַאמרעשירפ יל'השמ 'ר צ"הה

 םתריטפ רחאו ,בוקליקאזמ שיביל הדוהי 'ר ק"הרה לצב ףפותסה ןכ

 .דאמ ובישחה אוהו ,אטפאמ לארשי בהוא לעב ק"הרהל ומצע קבד
 יקוחמ איהש לכ הלק 'יטנ תוטנל אלש דאמ קדקד וירוענ ימימ

 םיקדקדמ םידיסחה ןיא תונכהו םיבוכיעו תוביס ינפמש םירבדב וליפא ,ע*שה

 ,הריתי הדפקהב םהב רהזנ 'יה אוהו ,המודכו הלפת ןמז ומכ ,כ"כ םהילע

 םידיסחהו ףסוי תיבה ןרמ תמשנמ ץוצינ וב שיש וילע ורמא םיקידצהו

 ךשמש ינפמ תוכלהב תורוהל הצר אלו תונברה בזע ןכלש ורמא םינקזה

 .א"מרהכ קוספל ןיגהונ ונחנאו ,ףסוי תיבכ קוספל ותוא
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 ברה רטפנשכ קר ,תונברה תרשמ ומצע לע לבקל הצר אל םלועמ
 ,בונאמורמ ם"רהמ ק"הגה ידימלת ילודגמ ,לאראנ ק"דבא ילקעי יבר ק"הרה
 ,ומוקמ אלממה ונבו (לאקזחי הארמה לש םימסרופמה ויבתכמב חבשל רכזנ)

 דע ברכ םש שמשיש ןילבולמ יברה והוצ .םימיל ריעצ ןיידע היה ילמהרבא יבר

 ינע 'יהשכ םימיה תוברב ןכא ,ויבא םוקמ תואלמל ומצעב יואר 'יהיו ונב לדגיש

 ריעב תונברה לבקל ונוצר תורמל חרכומ 'יה הסנרפ רסוחמ 'יהו אכודמ
 ןילבולמ יברה ק"הרה ובר תדוקפ יפ לע .וואשאמאטל הכומסה בושטראי

 ותונכל דאמ ודפק םיקידצה לבא ,בושאמאטב בשייתהו בושטראי תא בזע

 .אקבושטראימ ילסוי יבר םשב
 םעטמ וכלהש תעב ,ןאמרעשירפ םש לע בסה ןירג ותחפשמ םש

 רזגש 1804 קוחה תובקעב .העובק החפשמ םש םהל עובקל תיב לכב הלשממה

 םידיקפה ותוא ולאש .החפשמה תומשב תונכתהל םידוהיה לע 'יסורב ךלמה

 ל"זראו ,ךיתנומא הבר םירקבל םישדח קוספה רמא ,ותחפשמ םש המ
 ןכו ,ןאמרעשירפ שידיא ןושלב רמאו השדח הירב םדא השענ םוי לכב

 'ג) הכיא ר"מב ןייע) .וירחא וערזלו ול ראשנ הז םשו ,םידיקפה ובתכ

 רקב לכב ונישדחמ התאש לע ,ךתנומא הבר םירקבל םישדח פ"הע וג"כ
 התאש לַע רמוא א"בשרו ,םיתמה תייחתל הבר ךתנומאש ןיעדוי ונא רקבו
 .(ונילאגל הבר ךתנומאש ןיעדוי ונא תויכלמ לש ןרקבב ונישדחמ

 םידיסח הביבסה לכמ וילא ורהנו הדע ךישמהו גיהנה בושמאטב
 ןיב ,יה תדובעב תוכרדהו תוצע 'ישותו הצע ונממ תונהיל עדמ ילעב
 ישקבמ קר ,קידצה יפמ תוכרב לבקל קר םיאבה םע ןומהמ 'יה אל וידיסח
 וידיסחל 'יה תוכומסה תורייעבו .תודיסחו הרותה יעובמ לַע םכירדהל 'ה

 :.ךעלביטש רעוואשאמאט וארקנש םידחוימ הלפת יתב
 םשו ,תובבלה תבוח רפסב רועיש וחקל יעמוש םע דמל רקוב תונפל

 ןתיא 'יה .בונאמירו ןילבולמ ויתוברמ לביקש יפכ תודיסחה תטיש בלש
 יבושח ילודג ןיב הנמנ 'יה רומאכ הידיסחב םג עיבטה תאזו ותעדב
 אוה 'יה שודקה ידוהיה םע דוריפה השענשכו ,ןילבולמ יברה ידימלת
 םנוב 'ר ק"הרה ודימלת דגנ .ןילבולמ יברה לש ונובלע םיעבותה םע הנמנ
 הלודגה הנותחה לע םימזויה ןיב 'יה אוהו ,תופירחב אצי רבכ אחסישרפמ
 תא עיקוהל ,אטפאמ לארשי בהוא לעב ק"הרה םיקידצה ןקז תושארב אליטסואב
 להקמ םדירפהלו וירחא םיכשמנה לכו אחסישרפמ םנוב יבר לש תודיסחה תטיש
 ןופסו בושח 'יה אוה יכ ,(נ"ק תוא הלוגה יניע ריאמב תוכיראב האר) םידיסחה
 .ותעמשמל םירס ויה םלוכש ,אטפאמ ק"הרה לצא

 קהבומה ודימלת םע דחא קדנופל ןמדזנשכ וציק אישל עיגה רבדה
 רדש ,קצאקמ ם"רהמ ק"הרה ,ומוקמ אלממו אחסישרפמ םנוב 'ר ק"הרה לש
 ,ותפירחו ופקת לכב תיאקצאקה תודיסח בושאמאטב גוהנל ליחתהו בושאמאטב

 בושאמאטל דחוימב ןימזה םנוב יבר ייחב דועו זועו ףקות לכב ודגנכ םחל אוהו
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 ,וידיסח יללעמ םוקמה לע רוקחיש ,אטפאמ לארשי בהוא לעב ק"הרה תא
 וואשאמאטב תובשל אב וואשאמאטב םידיסח ול 'יהש בונידמ רכששי ינבה םגו
 .דחוימב הז ןינעב

 בצמב םיאצמנ 'יהשכ ל"ז ילעישוהי יבר לש לביטשב םידיסחה ינקזו
 תוערואמהמ ןזואל הפמ ושחלש תעב הלוגס ידיחי לש םצמוצמ גוחב םמורמ חור

 םיקידצהמ תורמיא הברה רפסל ועדי ,קצאק-בושטראי תקולחמה תפוקת לש
 /ד דובכו הז תודוא בותכל םוקמה הפ ןיאו ,קצאק תודוא ועיבהש המ ל"נה
 ינבה םשב אתחידבד אתלימ ורפסש ינורכזב קקחנ דחא רבד קר ,רבד רתסה
 תיבל אובל אחסישרפ קצאק ידיסחל תתל לבל הדוקפ ןתנ אוהש רכששי
 רמאש תעבו ,םדעב תלדה ורגסו ,ןחלשה גהני אוהש תעב המינפ שרדמה

 ולוק לע וליפאו וירבד ועמשי אלש ידכ תונולחה םג רוגסל הוצ הרות
 עו יחכב סונכל וצר אחסישרפ-קצאק ידיסח .הצוחה עמשי אלש דיפקה
 לע הרות רמא זאו ,יקבושטראי דצמ דחא לש ודי הרבשנ תוקבאתהה
 ךרדב הנעו ,ול ורפסו הז המ לאשו שער השענו ,וב ורבשת אל םצעו קוספה
 הדיפקהש וניצמ תונושארה תוצממ אוהש חספ ןברק תוצמב אלה ,תוחצ
 ומייק םלוכש פ"עא ,.תרחא הרובח םע וז הרובח ינב וברעתי אלש ק"הות
 לש םצע רובשל הרות הרסא אלה דועו ...ןוזגריה המו ,תחא הוצמ

 םגו ,תבשב דועו םדא םצע רובשל רוסאש ןכש לכמ ,חספ ןברקה

 ,תקולחמה עגונב ל"נה הוצמה לכ שרפל ליחתה כ"חאו ... השע תוצמ רובע אל
 ...'ד תוא חספ ןברקב םצע רובשל אלש ז"ט ת"למ ךידוקפ ךרד ורפסב הארו
 יבקעב ךליל שיש (תמדוקה הוצמב זמד יכ) םגה תאזה הוצמב זמרה תנווכ
 הרהזאה האב הנה ,הקדצל והרומ ותוא דמל רשא ןוכנה ךרדה יפכ ,ל"נכ ןאצה

 ,םצע ארקנ ,רבדה רקיעו .ףוג אוה םצע ,חספב םצע רובשי אלש תאזה הוצמב
 דגנתמ וניאש רבדב קר גהנתי אל ובר יפמ דומלי רשא םיגהנמ יניינעב ונייה
 !ל"זח ירבדמ רבד הזיאלו הוצמ הזיאל דוגינ םניאש םירבדה ונייה ,םצעל
 וליפא וא פ"עבוו בתכבש הרותל) דוגינ הזיא ויגהנמב שישכ ןאכ ןיאש המ
 עמשי אלו הבאי אל (וניתרות םצע אוה הז לכשע ,ל"זח ירבדבוע הנטק הרהזאל
 ברה ול דומעי םא וליפא (ברה לצא הז גהנמ האורש םגה) הזה גהנמב גהנתהל
 א'קמב הזמ ונרבד רבכו) םיה תא וינפל עיקביו ,עיקרה עצמאב המחה
 ובלב רומאב ,אוהה ןינעב תוכז ףכל ברה תא ןודל ךירצש םגה (תוכיראב
 הלילח יכ) 'הל תושעל תע םושמ השוע ברה רשפאו ,וינינע ןיבמ וניא רשפא
 דמלתהל הצורה דימלת לבא ,אצויכו 'וכו (הרעשה טוחכ ובר רחא רהרהל
 לטבל ןוגכ .ק"הות ירבד הכלה הזיא רקועה גהנמב ןפוא םושב גהנתהל הבאי אל

 םישנא המכ ךותפיש םגה ,ל"זח ועבקש םינמזב הלפת תנועו ש"ק תנוע
 תעפש תעפי ושיגרי דע ץןיתמהל ךרוצה ןמש סרמואב ,םתעדל םימכחתמ
 םדאה תעדב הלעי םא ךמצעב עגה ,רציה תצע הזש ידידי עדת ,תולדגד ןיחומ
 תולדגד ןיחומ ול 'יהי זאש ,תועובשה גח דע ןיתמי קר חספב הצמ לוכאל אלש
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 ןמאנ ,וז הדובעב לארשי יקלא 'ה הצריה ,הפוחל הלכ לועית יכ ךלמ ינפ רואמ
 איה רשא ותרות תא ונל ןתנו שפנה תא ונל השע רשא וניתכאלמ לעב אוה

 תעו ןמז שי לכל יכ תורוהל ,ןמזה תחת ונל הנתנו ,ןמזה ןמ הלעמל םצעב
 ,םירחא םירבדב אצויכו הרותה קוח רפה םימכחתמהו ,םימשה תחת ץפח לכל
 ,עמשי אלו הבאי אל ,הרותל דגנמ אוהש ורבד השוע ברהש דומלתה האור םא
 לע םרשק ךבבל לע הלאה םירבדה ויהו רבדה ןבה ,תוכז ףכל ןודי ברה תאו
 ,ץוצר הנק לע םמצע וכמסו הזב וגש םיבר יכ ,ךיתורגרג לע םדנע ךבל
 ירקיעו דוסי לע םיונב ירבדש הארתו םיאיבנה יניינעב ם"במרה ירבדב אנ ןייִע
 סגה רמול הצר ,וב ורבשת אל םצע חספה ןינעב זמרה אב הז לומ ,הרותה
 יפכ ךתרובח גהנמב דומעת קר ,הרובחל הרובחמ איצוהל אלש ךיתיוצש
 יניד רקיעו םצע ונייה ,וב ורבשת אל םצעו -- הז לכ לע ,ךירומ ךורוי רשא
 ורמאש יפכו ד"כע ,יתרצק ןאכב יכ ןנובתו ןוב .פ"עבו בתכב םירכתמה הרותה
 תרימא תעשב יכ דאמ הברה קתמנ סופדב רמאמהש םהיתובאמ ולבק םה

 דחא לכ האור הקתמההו רוציקה רחאו ויפמ ןיאצוי ארונד ןיקוקז 'יה דמאמה
 ורזע ם"ירומדאה םיחרואה ןבומכ ,קצאק תודיסח לע ותפקשהו ותעד שוחב
 קצאקמ יברהש דע טקש אלו חינה אלו ,ילסוי 'ר יברה לש ודמעמ קזחל הברה
 .קצאקב בשייתהו בושאמוט תא בוזעל חרכומ 'יה

 : םיביריה םיקידצהמ תורמיא יתש ןורכזב וראשנ םידיסחה ןיב
 םתדבעו (םיטפשמ) הרותב ביתכ רמא הקבושטראימ ילסוי 'ר יברה

 הלפת איהש הדובע לצא הנה ,'וגו ךמימ תאו ךמחל תא ךרבו 'א 'ד תא

 תדובעו הלפת ינינעבש תורוהל ,דיחי ןושל ךמחל לצאו ,םיבר ןושלב ביתכ
 ןושלב ה-יתשו הליכא ונייה ךימימו ךמחל לצאו ,םיברב תויהל ךירצ 'ה

 השודקה הרותה ןכ גהנתמש ימו .(*אתורבחב דימת תותשלו לוכאל אלש דיחי

 לארשי 'ר תאצוה 'ד רוט א"פ ףד תקוח ךלמילא םעונב אצמת וירבדל רוקמכ (*

 בהז רז ול תישעו בותכה רמאו :רובידה עצמאב ,אנראט סופד םוליצ ו"טשת באז

 אלב ירשפאב "ה םאו ,תושודק תובשחמבו הרהטבו השודקב לכוא קידצהש ל"ר ,ביבס

 השובה תמחמ תודיחיבו רתסב םילכוא םיקידצהו ,םירפסב ראובמכ לכוא 'יה אל הליכא

 םהב ןיאש םיקלא יכאלמכ םתויהלו י"שה תוקיבדב דימת הקשח םשפנ יכ לוכאל םישובש

 השודקב םתליכאל ביבס בהז רז םישוע םה ירשפא יתלב רבד אוהש תמחמ ךא ,הליכא

 .ק"הלכע הלודג

 ה"דב (ד"מ ג"פ) ה"פרת אלשימערפ ,תובא לע (רעלאנק) םייח ירפ רפסב ןכא

 ,ל"הזב ריעמ ז"עו ,ל"נה טשפה עמשש איבמש ב*ע א"כ ףד תונחלש לכ יכ רמאנש

 לש ותודעב ,ה"הללצז בושטידיזמ צ"רהומ לבוקמה ק"הרה תאמ שמוח לע י"*תכ יתיארו

 'ד ינפל רשא ןחלשה הז קיידו ,הז לע קלוחש ה"הללצז אואנישמ ק*הרה ר"ומא

 .ש"ייע םיקידצו םידיסח םיבהוא םע דחיב לוכאל
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 הלפת וז הדובעה ,רדסה ךפהמ אוה לבא .ךבדקמ הלחמ יתורסהו ותחיטבמ

 תכרב ול רסח כ"א ,םיברב םוי לכב השוע 'יתשו הליכאהו ,תודיחיב השוע

 םיטפשמ תשרפב הנש לכבש םידיסחה ורפסו .הלחמ יתורסהו לש הרותה
 לוחת בור יפ לעו םיטפשמ תשרפב רטפנ םג ,קצאקמ ם*רהמ ק"הרה הלחנ

 .םיטפשמ תשרפב ולש טייצראיה םוי

 ןירדה ח"ת ינש (ט"מ הטוס) ל"זרא ,רמא קצאקמ לידנעמ 'ר יברהו

 יתרחב ינא ,הלוג דחאו תמ דחא הכלהב הזל הז ןיחונ ןיאו תחא ריעב

 הלגעה ךופהל הוצ קצאקל אב םרטו ,בושאמאט תא בזעו ,תולג ימצעל

 ינשהש הרמיאה םייס אל אוה .קצאקל ומע סנכי אל בושאמאטמ שק וליפאש

 ב"נ ןב ה"סב 'יהו ט"צקת תנשב ילסוי 'ר יברה רטפנ רשאכ ןכא ,תמ

 בושטראי ידיסחו . . . ךתוח תפומ קצאק ידיסח הזב ואר ,ותוקלתסה תעב םינש
 בזעש םינש רשע רחאל קלתסנ ילסוי 'ר יברה אלה םרמאב ,תאז ושחכ
 .בושאמאט תא יאקצאקה

 לש תופיקתה איה המ ,םייח ירבד לעב ק"הגהל לאש דחא קידצ

 ול בישהו ,םלועב לשומ תויהל הצור אוהש בושטראימ ילסוי 'ר יברה
 עדוי ינא תאז קר ,עדוי ינניא םלועב לושמל הצור אוה םא ,זנאצמ ןרמ
 ,םלועב לשומ אליממ אוה ורציב לשומ אוהש ימו ורציב לשומ אוהש
 ירבדה ןרמש יתעמש א"טילש בושמאטמ ר"ומדאה ם"רהמ ידידי ודכנמו
 .יאליע יבד 'ירא לעב ק"הגה 'יה בישמהו ,לאושה 'יה םייח

 רהיטו 'יתוביבסו ריעה לע ומתוח תא עיבטה בושטראימ י"ר ק"הרה

 ריעה ידיסח בורש ,התעפשהו קצאק תודיסחמ הביבסה לכ ירמגל טעמכ
 י"רהמ ,וינבו ןיזורמ י"רה ,ונבו בונידמ א"צרהמ םיקידצה לצב ופפותסה

 קסירטמ א"רהמ ,וינבו זנאצמ םייח ירבדה ,וינבו זלעבמ ש"רהמ ,ח"ויו ץינזאקמ
 יאבצ ןיצק אב א"פ .שיא ינפמ תח אלו ותעדב ףיקת 'יה אוה הינבו
 ההשו (ריעב תידיחיה הוקמ םע דחיב 'יהש) ץחרמב ץחרתהל ההובג הגרדב

 ,הוקמב לובטל לארשי תונב עירפהל הנווכב ,ברעה דע יטבמאב ומצע
 רבדה עדותנשכ .ץחרמה בוזעיש ןלבה תשקבו תשירדל בל םש אל אוהו

 ,יאבצה ןיצק לש יטבמאהל ןולחה דעבמ קרזו ןבא חקל ילסוי 'ר יברהל
 ,וילע ןבא תודיל זיעהש ימ תא רסייל וב הרעב ותמחו ופא הרח ןיצקה
 יברה תא ושקב םידיסחה .ילסוי 'ר יברה תא וילא ואיבהל םילייח חלשו
 וסנכנשכו ,ויתולייחמו ונממ ארייתמ יגניא םהל הנע אוה לבא ,אבחתיש

 וראשנו ,םכמ ארייתמ ינניא רמאו ודיל תיציצה יברה חקל ,וספתל ותיבל
 .<ואב רשאכ ואציו םימהדנ

 ,ו"עקת בולהאמ ,ץיזאלזמ ןימינב 'ר ק"הרהל ת*הע בהז ירות רפסב ןייִע (*

 ללכ ארייתמ וניאו בבלנ שיא אוהש ימד ,יחב ונבר םשב ז"י ףד בשיו תשרפב

 טלמנ ,הרצ הזיאב דכליש ןיד רזג הזיא וילע שיש ףא זא ,םיימשגה םידחפ הפיאמ
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 אלימ ילעושוהי 'ר צ"הרה ריעצה ונב ,תונבו םינב השמח ול ויה
 ל"וה לאראנמ שיבא םהרבא 'ר ברה דחא ןב ,בושאמוטב ת"ורומדאב ומוקמ
 האושנ התיה אדירפ תרמ ותב ,ץינזאקמ דיגמהמ רהז ינוקת לע לארשי רוא רפסה
 לחר תרמ 'ינשהו ,בונביהמ שיבייפ 'ר ק"הרהב ןושמש בקעי 'ר צ"הרהל

 .המכחה רוא ס?חמה יקנעבודמ לבייפ 'ר ק"הרה לש א"ב 'יהש לבייפ ח"הרהל
 ונימימ .ורבק לע להא ונבו ,ט"צקת תנש ןסינ ה"כ םויב רטפנ

 ,שיבייל ףסוי 'ר צ"הרה ונב ןבו עשוהי 'ר צ"הרה ונב ורבקנ ולאמשמו

 אשידק הרבחהו ,'דל המש ללפתהל םרבק לַע חטתשהל וכלה הרצ תע לכבו
 .הלודג הדועס ןסינ ה"כ ולש אלולה אמויב הנש לכב ושע

 ןואגה ברה דובכה וכו יפמ אצי ,רהוז ינוקיתה ירואיב ,לארשי רוא
 ק"קד מ"מ יתבש ר"ב ל"צז לארשי ה"ומ 'וכו יקלאה לבוקמה שודקה
 י"נ שיבא םהרכא ה"ומ ח"ווה אלפומה סופדה תיבל איבמה יי'ע ץינזאק
 םלושמ 'ר דיגנה תוצמאתהבו ה"הללז בושאמאטמ י"רהומ םפרופמה ברהב
 .ךירבת ץיוואנרעשט ?ירא ןועמש ר"ב רעליה

 ןאלשימערפמ ןנחלא 'ר צ"הרהב לישעה עישוהי יברמ הריכמ רטש
 ר"רהומב בקעי םהרבא יבר תמכסה י"כהמ תוכז שיבא 'רל רכומש ,דיגמה דכנ
 .ק"יכה תודוא רואל איצומהמ המדקה םשו ירוגידאסמ ןאמדירפ לארשי

 :הבצמה חוג
 םוקמה ארונ המ

 םיקנעב לודגה ןמטנ ובש

 ,םילעפ בר יח שיא

 םלוע רואו קזחה שיטפ

 םימתבו הבהאב םשה דבוע

 םימיה לכ 'ד אריו
 וניגמו רודה תפומ

 ונואג תרדהו רוהטו שודק
 אשירפו אדיסח אשידק אניצוב

 השודק ךא ...4.4. לכ

 'הב ףסוי 'ר ברה ברו 'רומ
 ה"הללצז ןועמש גלפומה

 לוכי זא ,ובלב םידחפהש ימ לבא ,ימשגה ארומ םוש וילע טולשל לכוי אלו ,ונממ

 ברהל לארשי ישא רפסב ןייעו .ש"ייע ןיד רזג ילב ףא ו"ח דחפה ותוא וילֶע אובל

 עמש ויבאש ,ה"ג ףד ,הרוסמ הדב ידוקפ תשרפב (ט"פרת ץיוואלאהימ) אדיורב לארשי

 .בושטראימ ילסוי יבר ויבאמ הוקמב השעמה תודוא עלעשוהי יבר צ"ההמ
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 תרקי תנפ יקי

 בושטראימ ילפוי 'ר ק"הרהב ןאמרעשירפ עשוהי 'ר ברח

 .בושאמאטב ת"ורומדאב ל"ז ויבא םוקמ אלממ םסרופמ קידצ 'יה
 ויבא וריעה ודלוה םוימ יכ ,הנישב הליל תוצח וילע רבע אל םלועמ

 שפנה תוכפתשהב שדוקה תדובע דבעו ,תוכבל ליחתהש דע הליל תוצח לכ

 ךרב לפשו ןתוונע 'יה .תוקיבדו תובהלתהב המכשהב דימת ללפתהו תויכבו
 הארש ןטק רבד לכב לודג יאנק 'יה הז תמועל לבא ,תומימתב בלושמ
 ינפמ תח אל רשא תמא שיא ,ע"שה ירבדמ הלק 'יטנ וא 'יטס הזב

 תונברה רזנב שמתשה אל יכ םא .םיפיקתה ינפב ושאר ןיכרה אלו שיא
 עגונה רבד לכב ברעתה תאז לכב ,ושאר לע התיה ת"ורומדאה רתכ קר
 'יה תינרדומ חורש ץמשד ץמש וליפא תושדח םוש חינה אלו ,תדה םויקל
 בעיתו תמאה שפיח ,ולטבל נ"סמב םחולו גהנמב וא שובלב ןה ונממ ףדונ

 םיפיקתה ןיבמ םיאנוש ומצעל שכר וזכ ךרדבו ותילכת דע רקשה
 .םינרדומהו

 םיסחוימה ולצא ויה םותיו הנמלא ,לשכנהו ןויבא ןימיל דמע דימת
 ,םידהואו םידידיו םידיסח הברה ול ויה ןראגנואו 'יצילגב ,רתויב םיבושחה

 גיהנה ותיבו ,ריעה יינעל הבחר דיב קליח התיבה איבהש המ לכו ,םרקבו
 .םוצמצב

 ,רודה יקידצל וילגר תתכ הגלפומה ותונקז דע ותודלי רחשמ וימי לכ

 תחמשב ולצא 'יהו רכששי ינב לעב בונידמ א"צרהמ ק"הגהל עסנ הנושארב
 השקבב ךרבא ,ל"או בונידמ יברה וילא הנפ תופקהה עצמאבו ,ןורחאה הרות

 רחא .ראופמ ילכ ךממ השעאו ז"הועב םייחב ראשאש ילע םימחר ררועת
 לעהיא) סלחימ דוד ןינבב ןייע אצינלעגאממ י"מחר ק"הרהל עסנ ותריטפ
 םשב רמאש ונממ עמשש הרות ירבד איבמ ב"י תוא אציו תשרפב (ב"שת
 לע 'יהו אזלעבמ םולש רשלו ,ושדק יפמ עמשש אצינלעגאממ ק"הרה

 םג .םייח ירבדה ןרמל זנאצל עסנ הנשה שאר לעו ,לולא ז"כ םויב 'יולה
 עסנ םייח ירבדה ןרמ תריטפ רחאו ,ץינזאקמ א"רהמ ק"הרה לצב ףפותסה
 .בונישעיצמ ק"הרה ונב תא רקיב ותריטפ רחאו ,לאקזחי ירבדה ןרמ ונבל

 דחא םעפ ,המש בשייתהל ותעדב 'יהו ק"הצראב םימעפ שלש רקיב
 םיכלוה השאו שיא הארו םילשוריב ותויה תעב יכ ,םשמ חורבל חרכומ 'יה

 ,הזכ שודק םוקמל דובכ-יא ךרדב ,שדקמה םוקמל ךומס עורז יבולש לייטל
 םהילא ברקתה אוה ,םיוליבהו םישדחה ןויצ יבבוחמ םידוהי םהש ול המדנו
 רטסו ...תוצירפב הזכ שודק םוקמב לייטל ארונה תוזעה לע םהב ףזנו
 לגלגתה) סגילאזאק השעו םהמ הנפו ,ויחל ידדצ ינשמ תחאו תחא שיאהל
 בצמב היהש םעפ לכב וכרדכ (הלעמל וילגרו הטמל ושאר ץראה לע

 .(ל"צז קסילאקמ א"רהמ ק"הרה ידיסח םמצע וגהנ ךכ) .. .םמורמ חור
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 שפחתהל והוצו .םילשוריב םידיסחה ול וכיח רבכ אינסכאהל עיגהשכ

 הובג דיקפ יוג אוה לתוכהל ךומס ורטסש שיאה יכ ,יאשחב םשמ ףכית רוקעלו
 .םירוסאה תיבב ובשיילו וספתל וצ ןתנ רבכו ,ה-יכרות תכלממב

 ק"הרה תדוקפ פ"ע רזחו םישדח ח"יכ המש ההש תישילשה םעפב
 אלש םיגומדקה םרח שיש בתכמ וילא בתפש ,אוואנישמ לאקזחי ירבד לעב
 ןייע .הרזחב ףכת אוביש וילע הוצמ כ"ע ,שדוח ח*ימ רתוי השא ילב תויהל

 .ל"גה ןמיס לע םישודק תעדבו דילש י"סוס ד"וי ג"האבב

 'ך ק"הרה ידכנמ התיה ותשא ,איירוגליבמ ןתח 'יה ןושאר גוויזב

 ןתח 'יה לאומש 'ר צ"הרה ונב יכ ,ךלמילא 'ר יברה לש ונתוחמ ןנחלא
 םינואגה ,השריגו םינבל וכז אלו הנש םירשע המע רג ,ךלמילא םעונה
 'לףה ם"ירה ישודיחהו ,שרגל ול ריתה ח"דה ןרמ ,וז הלאשב ונד רודבש

 ק"הגהל ותבושתב םייסמ הז לכבו ,ו"ל 'יס ם"ירה ת"ושב ןייע ,הזב ךכוח
 לועפיש בוט רתויו ,השעי הבחרה ותעדכו ידידל ךירצ ןיא מ"ורו, ,זנאצמ

 פ"הע ש"הש) "ל"נה שרדמב י"בשרד אדבועכ םתוא 'ד דוקפיש ותליפתב

 .(החמשנו הליגנ

 'ירא ברהל הנומא ילחנ קלח םהרבאד אתוכזב רכזנ הז ןינע הנהו
 ט"י דומע ,ט"שת םילשורי) םילשוריב קרב ינבמ ברה ץיבוניבר יכדרמ

 ,זיכסענמ י"ר ק"הרהל הבורק התיה הנושארה ותשאש בתכש .,(ד"י תוא
 זאו ,ל"צז םייח ירבד לעבמ גישהש הלעב לש רתיהמ ול הרפיסו וילא האבו

 וינב אלה ,וירחא שידק רמאיש ימ ול 'יהיש הצור ךלעבש המ הל רמא
 לביקש 'ינשה ותשאמ ול 'יהש וינב לכש הוה ןכו ,(עמיטש) םימלא 'יהי
 יינשה ותשאמ יכ בתוכה הזב העט לבא .ד"כע םימלא םלוכ ויה רתיהה י"ע

 תומוקמ אלממו צ"וג 'יהש שיביל 'ירא ףסוי 'ר צ"הרה ונב ול דלונ

 .ונריע ישנא לכל עדונכ ,םדא לככ רבידו בושאמאטב ת"ורומדאב

 לע בושאמאטב בשייתה ,איירוגליבמ הנושארה ותשאמ דרפנש ירחא

 ,ידיסח ר"ומדא כ"ג .יהש זיוהיינ שילארשי יבר ד"בא 'יה זא .ויבא אסכ

 העסנ ןכל ,ותסנרפב ול קיזיו וב הרחתמ עשוהי יבר וליאכ םהל הארנ 'יהו
 וינפל לובקל ,אריפש לקחצי יבר ק"הרהל זיכשענל שילארשי יבר תשא

 .םתסנרפל םהל קיזיש םידחופ המהו בושאמאטב ילעשוהי יבר תובשייתה לע

 ,ראשי דיסחו יתעמש דיסח ,וארית לא הל רמאו המחינ זיכסענמ יברה

 םא עודי אל| ,וגהנמ יפכ זנאצל עסנ ילעשוהי יבר .ירקתי אל יבר לבא

 יאל םא וילע זיכסענמ יברה רמאש המ םייח ירבדהל עידוה עשוהי יבר

 ,זיכסענל דימו ףכית עס םייח ירבדה ול רמא ,זנאצל אבשכ עודי הז לבא

 םולש לבקל סנכנו קסירט ךרד רבע זיכסענל וכרדב .וירבד םייק ףכיתו

 לוכי יניא תעכ ,ול רמא ,תבש לע ולצא ראשיש דיגמה ושקב ,דיגמה לצא
 םייקל ינא חרכומו ,זיכסענל רשי עסיל זנאצמ ברהמ הדוקפ יל שיש ינפמ



 תרקי תנפ 4

 יברה וברק זיכסענל אבשכ .תבש לע ולצא 'יהא רדנ ילב יתריזחבו ,וירבד

 ...רבדה טלחומ רבכ לבא ,רבודמה 'יה יממ יתעדי אל ,וינפל קדטצהו ,דאמ
 תעב רמא ותיבל אבשכ ,קסירטמ דיגמה לצא תבש לע 'יה ותריזחב

 .הזה םלועב ונניא רבכ דיגמהש יתיאר שודיקה

 "הש ימ ,שיבייל 'ר צ"הרה תב הסדה תינברה השאל חקל שי"וב

 דניקסיז 'ר מ"גה ןתח כ"חאו בונאמירמ שריה 'ר יברה ק"הרה ןתח םדוקמ

 ליסעפ תינברה ותב ול הדליו גרובמאהמ י"ר ק"הגה דכנ ,אירטסמ ןייד

 ףסוי 'ר צ"הרה ונב ,.בושאמאטב צ"ומוד רצנימדלאג ףסוי 'ר ג"הרה תשא
 -ינסארקמ םיובנענעט ילבייל 'ר ח"הרה תשא אשאס 'יח השאה ,שיביל 'ירא

 רעב 'ר יברה לצא דוע 'יהש וואלסאזמ ןזחה ביל 'ר ק"הרה דכנ ,דארב
 תבש לילב רמזל ודבכ אל ךלמילא 'ר יברה לצא 'יהש תעבו ,שטירזעממ

 תוימשגה תוטשפתהל אובי תוקיבדה תמחמ ארי 'יהש וניבהו ,תורימזה שדוק

 םהרבא 'רל תאשינה לחר האל :תונב עברא םהל 'יהו .שפנה תולכ דע

 תאשינש ליסעפ גרעבנערינ ןרהא 'רל תאשינש הרש .דארבינסארקמ םיובלע
 םיאצמנ םלוכ ,ןיפראק לאומש 'רל תאשינש הקבר ,דלעפנייש רזעילא 'רל

 ןילאווב ךעניווס ק"דבא 'יהש םיובנענעט עשוהי ברה םדיחי ןב .י"אב

 הברה דמל ןכו םימעפ הברה ס"שה רמגו דמל .אלפנ דימתמו גלפומ ח"ת 'יה
 לש ד"מהיבב םירוחבה ךירדמו ךנחמה 'יה אוהו ,םישרופמו םירוטו ע"שה

 .ד"יה האושה ימיב םשה שודיק לע גרהנ .ילעשוהי יבר וניקז

 ןיילקמ השא אשנ 'ירחאו ,א"סרת תנשב טבש 'ז םויב הרטפנ איה

 ירפ ס"חמ םהרבא ריאמ 'ר צ"הרה תדכנ הכלמ תינברה המשו ןיידראוו

 ותשאש ,ןימלאהמ ךלמילא שריה 'ר םינברה ותונקז תעל ול הדליו ,קידצ

 י"שת תנשב רטפנו איסורב טלמנ אוהו ,ד"יה האושה ימיב וגרהנ וינבו

 ותשאו אוה רטפנ ץ"ומ םהרבא ריאמ 'ר ג"הרה ינשה ונב ,ןפרעווטנאב
 הוקמ רפסבו ,פ"עב ונשנ ריעזמ טעמ קר ,םיבתכ חינה אל אוה .אראכובב
 דומעב איכשת םילשורי זאסגרעב קי'דבא ץעמנייטש רשא 'ר ברהל 'ה לארשי
 ,ונממ םיתפומ םגו עשרל םיבואכמ םיבר פ'הע ונממ הרות ירבד איבמ די"נ

 .קליכ בתכמ םוליצ ספדנ ג"כשת םילשורי םיבתכ יזנגבו
 םחנמ רפס ,אוואנישמ לאקזחי ירבד לעב ק"הרהמ הנתמב לביק אוה

 ולביקש ,ארדיאה לע שוריפ אירבטמ לדנעמ םחנמ 'ר ק"הרהמ י"כב ןויצ
 ליחתה אוהו ,י"כה דאמ בביחו ,זנאצמ םייח ירבד לעב ק"הגה ויבאמ השוריב
 רשאלו .אוואנישמ לאקזחי ירבדה ןרמ וברמ המכסה לביקו ותספדהב קוסעל

 ותלוכיב 'יה אלו ותדובעב ועירפהש תונוש תודרטו םיבר םינינע וילע רבע

 ןרהא 'ר ןואגהב רעלעה בוד באז יברל ורסמו ,תושעל לחה רשא תא עצבל
 ךורב לעב ןואגה לש ותב ןבו בושערק-לאפמארפ ק"דבא רעלעה עטנ ןתנ

 -קינפוז סופדה תיב לצא אלשימערפב ה"מרת תנשב רואל ואיצוהו ,םעט

 אירול לאומש 'ר רואל איצוה ו"מרת תנשבש ,אלפו .דימשרמה םע רעלאנק
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 רבח קיזייא קחצי יברל קחצי ראב תוהגה םע םירידא םימ םשב ל"נה רפסה
 .ינומלא בידנ תואצוהב ספדנו רבחמה דימלת 'יהש קלאבוס ק"דבא

 תע לכבו ,ויבא להאב רבקנו ,ו"סרת תנשב זומת ט"י םויב רטפנ
 .םרבק לע ללפתהל וכלה הרצ

 .ל"ז ןיבור ריאמ ברה ךזנגמ םולצתב יתאצמש הבצמה חסונ

 ו"רתס תנש חמת ט"י רטפנ
 םימ קצי רשא אשידק אבס

 תריסמב רודה יקידצ לצא
 םש ,וירוענמ םשה דבוע שפנ
 לד לע סוחי ,םימיכ תוליל
 עישוי םינויבא תושפנו ןויבאו
 רובע דגנמ ושפנ ךילשה

 רודה תפומ ,לארשי תיב
 קידצה ברה 'ברו 'רומ
 ותואל ןב עשוהי ה*ומ

 'ברו 'רומ ןוילע שודק ...
 .ה.ב.צ,נ,ת ל"צז ףסוי

 ףסוי יבר ם"ירומדאה לש םתחונמ םוקמ להאה אוה ןבלה תיב

 ,שיביל "ירא ףסוי יבר ונב ןבו עשוהי יבר ונב אקבושטראימ

 ינשה להאהו ,םיברוקמהו םתחפשמ ינב לש תובצמ להאה ביבסו

 יבר זיוהיינ תיבל ם"ירומדאה לש םתחונמ םוקמ אוה ,וירוחאמ

 ןיחאו םילעחמ לריאמ יבר וידכנו שילארשי יבר ונב שיבייל 'ירא

 בושאמאטב צ"ומ ןמחנ יבר



 תוקי תנפ %6

 ל"צז עשוהי 'ר צ"הרהב ןאמרעשירפ שיבייל 'ירא ףסוי 'ר ברח

 לאומש 'ר ןואגה ול רמא אלשמידארב 'יהשכ .ל"רת תנשב דלונ

 יכ ,ה"רד 'ב םויב ,דלונ יתמ ול דיגאו עדוי ינא ,םשמ ד"באה לָעגנע

 יל'עשוהי 'ר צ"הרהל ןבה תדיל דובכל הקשמ זא דימעה זנאצמ ק"הרה

 ק"דבא ןיבור לאומש 'ר צ"הרה תב התיה הרופצ תינברה ותשא .בושאמאטמ

 .(בלשת ןסינ 'ב הרטפנ) ץטישפארמ ק"הרה דכנ ןישטראק

 וכירדה שודקה ויבאו האלפנ הדמתהב הדובעו הרותב קסע וימי לכ

 םוצע ח"ת השענו תודימו תולעמב הלעתנו ,וניע תבבכ וילע ביבח 'יהו

 והובהא םלוכו תוירבל חונו ןתוונעו ןותמ 'יה ועבטב ,קהבומ הארוה לעבו

 סעלעמעט לאומש 'ר ברה רטפנשכו ,תובכשה לכב ריעב לבוקמו דבכנו

 לעב ק"הגה והוצ ,י"אב ררוגתמ ויבא 'יהש תעב .ד"בארו צ"ומל והולבק

 אלממל לבקתנ ויבא תריטפ רחא .תואקתפ חקיש אוואנישמ לאקזחי ירבד
 ויפ תוכרב לבקל וילא ואבו קידצל םסרופמ 'יהו הדע גיהנהו ,ומוקמ

 .ולצב ףפותסהלו

 אוואנישל םדוקמ רודה יקידצ לצב ףפותסהו ויבא יכרדב גהנתה אוה

 םידיסח םע יתרבד ינא .בונישעיצמ החמש ירבד לעב ק"הרה ונבל וירחאו

 לילב תונחלש השודקו הונעב ךרע ךיא רפסל םהיפב םילימ 'יה אלו ולש

 לבא ,ותריטפ רחא תובר םינש ושיגרה תוקיתמהו תובירעהו שדוק תבש

 ה"כ םויב הששו םיעברא ןב וימי ימדב רטפנו םימי ךיראה אל ר"הועב

 .םישודקה ויתובא להאב דובכ ותחונמו ,ת"וער תנש ינש רדא

 לכ הזב וארו ל"ז ויבא תבצמ העקבוה ותריטפ םדוק םימי הזיא

 .אלפ ןינע ריעה ינב

 :ויצלח יאצוימ
 סחניפ 'ר צ"הה ודוד ןתח ןאמרעשירפ רזעלא שריה יבצ 'ר ח"הרה

 .ד"יה םילעחב כ"חאו ץישפארמ

 שודקה רעכייט ןושרג רזעילא 'ר ג"הרה תשא ד"יה ילחר תינברה
 המחלמה ימיבו דארגינראט ק"דבא ילתפנ השמ ףסוי 'ר ג"הרהב ד"יה

 לכ םע ףתרמב אבחתהל ול התלעו ,דארגינראטב ויבא םוקמ אלמל לבקתנ
 והוגרהו םיעשרה םיאנלופה םתוא וליג המחלמה רמג ינפל םידחא םימיו ,ב"ב

 .ד"יה ותיב ינב לכ םע

 לאיחי ןרהא 'ר צ"הה ןתח ד"יה שודקה ןאמרעשירפ םולש 'ר ברה
 .לאיחי ןרהא 'ר דחא ןב קר ונממ ראשנ ,אנרובדאנמ

 זדאלמ םולבסייוו רזעלא 'ר צ"הה תשא ד"יה לידנייש האל תינברה

 .ד"יה ח*ויו

 .קרוי וינב בושאמאטמ ר"ומדא א"טילש ןאמרעשירפ יל'השמ 'ר צ"הרה
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 םטשרבלה שיביל 'ירא דוד 'ר ח"הרה תשא ד"יה הסדה השאה

 לכו אוואנישמ ק"הגה דכנ קיטסירפ ק"דבא ד"יה ךורב םייח 'ר צ"הרהב

 .ד"יה ח"וי

 עטנ ןתנ 'ר סיפדמה ןתח ןאמרעשירפ לאומש עשוהי 'ר ח"הרה

 .ד"יה איירוגליבמ גרעבנענארק

 הו = רבו

 קראי אונב בושאמאטמ ר"ומדא ןאמרעשירפ השמ 'ר ברח

 יברה ק"הרהב עישוהי 'ר ק"הרה ןב ,שיביל 'ירא ףסוי 'ר צ"הרה ןב

 לבא ,ויבאמ םתיתנש תעב םימיל ריעצ 'יה יכ םא ל"צז בושטראימ ילסוי

 ,תודיסחה תשרומו ,םימש תאריו הרות ,םיינפח אולמ ונממ בואשל קיפסה רבכ

 .ויתולעמבו ותרוצב ויבאל המוד אוהש וילע ורמאו

 ד"בא 'יה ןיבור לאומש 'ר צ"הרה ומא יבאש םוקמ ןישטשראקל עסנ

 בושאמוטל רזחשכ ,םש ד"בא 'יהש רשא 'ר צ"הרה ודוד לצא םש ךנחתנו םש

 .ל"ז ויתובא לש ד"מהיבב דמל
 א"רהמ ונבו ד"ירהמ ק"הרה לש שדוקה לצב ףפותסהל עסנ אוה

 ומע רבידו ,בונישעיצמ צ"הרה שיביל 'ר ר"ומדאב קבד בושאמוטבו ,אזלעבמ
 .תודיסח תוחישב תוכורא תועש

 ק"דבא ךורב 'ר צ"הרה תב לדנימ המחנ תינברה התיה ר"ווזב ותשא

 .ת"ירומדאב םש גהנתהו ,ראוויואשאמאסב רגו ,ץיוואדזערב
 ףסוי רטלא ,רתסא הוח ,וידליו ותשא םע דחיב חקלנ ד"שת תנשב םלוא

 ברעב דייה םשה שודיק לע םש ופרשנ ב"ב לכו ץטיוושואל הכרב ,שביל 'ירא

 .ד"יה ד"שת תועובש
 אצי ותחפשממ ימ אצמ אלו ץוצרו רובש ותיבל רזח המחלמה רחאו

 תב 'יחת הכלמ תינברה השאל חקלו ,קראיונל אב םשמו ,אילאטיאל םשמ

 ד"יה גילעז רשא 'ר ג"הרהב אשפיל ק"דבא ד"יה גייווצנירג השמ 'ר ג"הרה

 תעכ אוהו ,יושאקמ רעטרופקנארפ בקעי 'ר צ"הרה ןתחו אראד ק"דבא

 .א'טילש ,קראי אונב ם"ירומדאמ

 ,(תלהקו תונעשוהו ,ןיזיפשוא רדסו) ,תוכוסה גח לע השמל הלפת
 ל'צז העירכ םוקילא השמ ה"ומ 'וכו שודקה קידצה ברה ר"ומודא דובכ תאמ

 השמ םרח י"ע שדחמ ספדנ ,וכו השמ ראב ס"חמ ,ץינזאק ק"קד מ"מ

 םולצת אוהו ,סופדה םוקמו תנש רסח (ןיליופ) בושאמאטמ ברה ,ןאמרטשירפ
 תמישר רידהמה ףיסוה ופוסבו ,(י"שת תנש קראי-אונב ספדנ ןשי סופדמ

 .האושה תונשב ופסנש ,ד"יה ונתוחו ויבא תיבמ םישודקה

 ב7
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 כושאמאטב צ"ומ ןאמרעשירפ םהרבא ריאמ 'ר ברה

 ,ל"צז יל'עשוהי 'ר צ"הרה ויבא לש ותונקז תעל ד"סרת תנשב דלונ

 .ויבא לש ד"מהיבב דמלו ,ה"ללצז שיבייל ףסוי 'ר צ"הרה ויחא לצא לדגתנו

 רדש ל"ז ךעניווס ק"דבא םולש 'ר ברהב ןויצ ןב 'ר ג"הרה ןתח 'יה

 .בושטראימ ילסוי 'ר ק"הרה דכנ כ"ג 'יה אוהש ,אנווארב

 בושאמאטמ חרב המחלמה הצרפנשכ ,צ"ומל לבקתנ א'צרת תנשב

 .ריביסל ןילופ יטילפ לכ םע דחיב א"שת תנשב חלשנ םשמו אנווארל
 אראכובב רטפנו איסורב הנוכיתה איסאל עסנ אינלופ יניתנ וררחתשנשכ

 .י"אב תעכ אוה עשוהי ודיחי ונב ,ב"שת תנשב

 "כ

 כושאמאטכ ץ"ומ רצנימדלאג םייח 'רב ףסוי 'ר ברה

 ק"הרה תב ליסעפ תינברה ותשא .ל"ז לאראנמ בקעי 'ר ק"הרה דכנ

 וסיג תריטפ רחא .זלעב דיסחו הארוה לעבו ח"ת 'יה אוה .ל"ז יל'עשוהי 'ר

 .ף"רת ןושאר רדא ח"כ רטפנ .צ"ומל לבקתנ ל"'ז שיבייל ףסוי 'ר צ"הגה

 ןוצ ןב 'ר ג"הרה תשא לחר 'יח תינברה ותב :ויצלח יאצוימ
 אביקע 'ר םשב ינרות ךרבאל האשנ אדירפ תרמ ותב .ךעניווס ק"דבא

 ד"מהיבב לדגתנש ד"יה עשוהי דיחי ןב םהמ ראשנו םמולע ימיב ורטפנו
 -דלאג םייח 'ר ח"הרה ונב .ץטישילאהב השא אשנו יל'עישוהי 'ר צ"הה לש
 עשוהי 'ר צ"הרה לש וגרוח תב 'יחת הוח תינברה ותשאו ,איסורב רטפנ ,רעצנימ

 'ך תשא ד"יה הכלמ ותב .קראי וינב םיאצמנו םייחב וראשנ 'ינבו איה

 .ד"יה וגרהנ ח"ויו םה אקבושטשאלמ דניירפ המלש ר"ב ןהכה יכדרמ

 "בנה

 כושאמאטמ ןושרג 'ר ברה

 ןואגה ודכנו ופכ עיגימ הנהנ 'יהו הרותב קסע וימי לכ ,דיסחו ןדמל
 ידידי ,ונממ הרות ישודיח וירוביחב איבמ ןיזדארמ ךינעה ןושרג יבר
 םינושארל ןורכזב איבמ ,ןיזדארמ ר"ומדאה א"טילש רענייל םחורי 'ר צ"הה
 לע םישודיח י"תכ םיצבוק ינש ל"צז ןיזדארמ יברה לש 'ירפסהב הארש
 .ונממ ס"שה

 ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרה לש ונתוח ןייד אקסוי 'ר מ"גה יבא 'יה אוה
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 חיטבהש תונוזמה ןמז םלשנ רשאכ ,ןיזדארמ ר"ומדאה יל רפיס .אציבזיאמ

 ל"זח ,ול רמאו ונבל ארק ,ונחלש לע וקיזחהל וחכב דוע 'יה אלו ונבל

 ,ונינשל תקפסמ הסנרפה ןיא רשאכ ,םדוק אוה דומלל ונבו דומלל אוה וקספ
 ינאו ךתייחמל חיורהל ךל כ"ע ,םדוק ינאש ורמא ל"זחו דמול כ"ג ינאו

 ותיבל רזחו ,חויר ול ןמדזנ ףכית קושה לא אצי רשאכו ,דוע ךסנרפא אל

 האובת םע רוחסל קושל םעפה דוע אצי חוירה םלשנ רשאכו ,דומלל
 ,ול רמא הנושמה ותחלצה ויבא האר רשאכ .דומלל רזחו ,הברה חיורהו

 התאו טעומ ןמזב כ"כ םיחיורמ םניא םיקיתו םירחוס ,יל הארנ רבדה ןיא
 ,ןינקו רחסמל ךכישמהל ןויסנ הז ילוא ,םילודג םיחוור רצק ןמזב תחורה

 ד"באה םימכח תנשמ לעב ןואגה ידי לע לבקתנו שטשאמאזל עסנ הז רחא
 .ויח ימי לכ ותיבב לודג דובכב וקיזחה אוהו ,וינב םע דומליש םשד

 "-לכמ2

 בושאמאטב ןייד ןושרג 'ר מ"גהב אקסוי ףסוי 'ר ברה

 וקיזחה אוהו ,שטשאמאזמ םימכח תנשמ לעב ןואגה דימלת םוצע ןדמל

 םעפ לכבו ,דאמ ודביכו ,קחצי 'ר מ"גה ונב םע דומליש ותיבב םינש המכ

 בש ותריטפ רחא .אקסוי 'ר ברה רובע ןכ םג השע שובלמ ומצעל השעש

 .ידל םש לבקתנו ותדלומ ריע בושאמאטל

 .חולישה ימ ס"חמ ל"צז אציבזיאמ ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרה ןתוח 'יה אוה

 הו = רבו

 רענייל כקעי 'ר ברה

 רוקמ ,םישישי עזגמ יתרפא שיא 'יה להאקסמ יכדרמ 'ר ויבא

 דעו א"מרו ל"שרהמ האוודאפמ ם"רהמ דע ךשמנו סחיה ילודגמ ותבצחמ

 .םסוחי עיגה י"שר
 וימי ימדב רטפנ םלוא ,דיסחו קידצ הרותב לודג 'יה בקעי 'ר ברה

 ישודיח וירוביחב איבמ ןיזדארמ ךינעה ןושרג 'ר צ"הגה ודכנ .םינש ד"כ ןב

 ףירחה ברה, םיראותה וילע בתוכ תורהט ירדסל ותמדקהבו ,ונממ הרות

 יבא 'יה אוה .וכרעו ותוהמ ונל הלגמ הזו ,"דסחו הקדצ ףדור דיסחה קידצה
 .ןיזדאר אציבזיא אתלשושה שאר ,אציבזיאמ ר"ומדאה ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרה

 תע לכבו ,השדחל ותבצמ לע וחיגשה ןיזדאר תיבל ם"ירומדאה וידכנ

 .ורבק לע ללפתהל וחלש הרצ
 רענייל רשא םייח ברה ודכנ רשא עטנ 'ר ח"הרה ןב דוע ול 'יה
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 םע םיקיתע םירפס המכ רואל איצוהו ,ןיזדארב ץ"ומ 'יה ,יבצ 'ר ונב ןב

 .רענייל בקעי 'ר ונבמ תוהגה

 ול 'יהש ,םיוברעגרעב ןושרג 'ר ח"הרה 'יה הלעבו תב ול 'יה דוע

 יבא םיוברעגרעב ריאמ יבא םיוברעגרעב ףלאוו באז םשב דחא םינב ינש
 םיוברעגרעב םייח 'יה ינשה ונב םשו ,םיוברעגרעב רעזיילו עשוהי םיחאה
 יילא 'ר ארקנה גרעבזארטש 'ילא 'ר (א ויה וינתחו תונב שלש קר ול 'יהו

 ןייטשדלאג לשיפ 'ר (ב ,ןילופב זלעב ידיסח יבושחמ 'יהש סנושרג םייח
 ןימינב ,השמ םיחאה יבא ךילבאנק ףסוי 'ר (ג ,ןייטשדלאג קחציו עשוהי יבא
 .ךילבאנק םייחו

 ןמלז םירפא יבר רואל איצומה ,ד"סקת יווקלאז) םיארי רפסב יתיארו
 םיאצמנ רפסה ףוסב .דארב ק"קד צ"ומו מ"מ רעוואקלאז לדנעמ םחנמ יבר דכנ

 'ך אוה דחאהו ,םישנא ינש םיאצמנ בושאמאטמו ,(ןעטנארינימערפ) םימתוח

 .להאקסמ מ"רב בקעי

 א = רי --בו

 אציבזיאמ ר"ומדאה רענייל ףסוי יכדרמ 'ר ברה

 ןכא ,דיסחו קידצ הרותב לודג 'יה בקעי יבר ויבא .וואשאמאט דילי
 ויתונורשכו המוצעה ותדמתהל תודוהו ,ןטק םותי ראשנ אוהו וימי ימדב רטפנ

 ןייד יקסוי 'ר ג"הרהו ,האריהו הרותה תוגרדב הלעתנו הלע םיינואגה
 ףפותסהל ךלה םיקסופו ס"שב וסרכ אלמש רחא .השאל ותב תא ואישה
 תועובשל קר ,םינש עשת םש בשיו ,אחסישרפמ םנוב החמש יבר ק"הרה לצב
 .הנש לכב ותיבל רזח םידחא

 ילעב יבוטמ דחאל בשחנ 'יהו אחסישרפמ יברה לצא דאמ בושח 'יה

 ,רהזה רפסמ וינפל ארוקה אוה 'יה רוהנ יגס השענ יברהשכו ,םש חומה

 ,קצקמ יברה אטבתה םעפ) .לבוקמ לעב 'יה תגלפומה ותונדמל לע ףסונ יכ

 רחא .(ףסוי יכדרמ יבר ינממ ףטח ,אחסישרפמ ונבר ינפל רהזה דומיל

 ואשנ קצקמ ק"הרה םגו ,קצקמ יברה ורבח לש ותורמ לביק ותוקלתסה

 ,תודיסחב ותא חחושל םיפירחה םיכרבאה וילא חלשו םידיסחה ראש לע
 קוסעל קצאקל וילא אובלמ ענמנ אל וואשאמאטמ קצאקמ יברה אציש ירחא םג

 .אחסישרפ לש אירבחה לכ םע אדח אתווצב תויהלו תודיסחב

 ,ומצעב הדע גוהנל ליחתהו אציבזיאב ונכשמ עבק ר"ת תנשב ןכא
 ילעב םיכרבאה יבוט וביבס וזכרתה קצאקב ותויהב דוע יכ ךכ בבתסנ רבדהו
 רבד ,םנוידפ םע תואקתפ ול ושיגה םידיסחה ןמ קלחו ,ויפמ הרות שקבל חומה
 .קצאקב תושעל אוהש ימ ןיהה אלש
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 ,השענ רשא לכמ לתוכה דעבמ עדי לבא רגוסמ 'יה יברה יכ םאו
 ופסאתנ וילא םירושקהו וידהוא ,יולגב דרמה השענ ר"ת תנש תרצע ינימשבו
 רמאו ןחלשה ךרע אוהו תופקה םש ושעו ,ףסוי יכדרמ יבר לש ותונסכאב
 .יאמצע ר"ומדאכ רתכנש תימשר הזרכהה התיה וזו ימשר ןפואב ח"אד וילע

 עיגהשכו ,תופקהה ךורעל קצאקמ יברה עיפוהשכ דחא חסונ יפלו
 ,וז הפקהב ףיקהל ףסוי יכדרמ יבר ליגר 'יה דימתש ,קידצה ףסוי תפקהל
 יכדרמ יבר דקפנש עדי אל יברהו ,ת"סה דוד יבר ונב חקל ,ומוקמ דקפנשכו
 קידצה ףסוי לש ותפקה יכ עדיש יברה ,העתפהה האב ןאכו ד"מהיבב ףסוי
 ,דימת םש דומעל ליגר 'יהש םוקמהל שגינ ,ת"סב ףסוי יכדרמ יבר ףיקמ
 !אבא רמאו ,רפסה קיזחהש דוד יבר עזעדזנ ...ודימ ת"סה איצוהל הסינו
 .ךנב דוד ינא הז

 תא ודימלתמ תחקל קצאקמ יברה הצר םעפה יכ ורמא םידיסחה ילודג

 לכיה) ,וליצה ףסוי יכדרמ יבר לש חלצומה ונורמית ךא תוהובגה ויתוגרדמ

 .(ד"צקת קצאק

 זירכהו ,יתנגפה ןפואב קצאק תא בזע הרות תחמש לש גח ורסאב

 םיפירחה םידיסחה דוחיבו לודג להק וילא ופסאנו ...ילא 'דל ימ העש התואב

 .(ב'ס דומע קצאק לכיהב תוכיראב האר)

 תואישנה גיהנהו אציבזיאל רבע םשמו בושאמאט ותדלומ ריִעל ךלהו

 .המר דיב

 ט"ישת םילשורי ףרשה קצוק תיבב אבומ) םישישק םידיסח תרמיא יפל
 ם"אר ק"הרה לש ודכנ ןיועל ןהכה ביל אדוהי יבר ח"הרהל 116-115 םידומע

 זאו ,אחסישרפמ םינוב יבר ןושארה ובר תא םעפ בזע רבכ (ה"הלצז רוגמ
 (קצאקמ יברל כ"חא השענש ימ ) בושאמאטמ לדנעמ יבר וריע ןבו ןמאנה ודידי

 ויצלח רזא ,ותמשנ ימינ לכב וילא דמצנו רושקה וער תדירפ םע םילשה אל

 ונממ תושר שקיבו ,םינוב 'ר יברה ינפל וקידצהל המינפ שדוקה לא סנכנו

 וריזחת רשגה ינפל דוע ושגפת םא ,רמאו םינוב יבר ול הנענ ,וריזחהל ךלי יכ

 .וכרדל ךליל ול חנה ,וריזחת לא ...רשגה ץצח רבכ םאו ,ילא

 ...רשגה ירוחאמ דמע רבכש תעב ושגפו לידנעמ יבר וירחא רהימ

 םהינש ורזחשכ אחסישרפל וריזחה ובלב הננקש הבהאו תודידי בורמ לבא

 ואיבה כ"פעאו ,רשגה רבע רבכש ואצמש םינוב יברהל עדותנו אחסישרפל

 ךתוא לבא ,ודבל אוהשכ בזע יתוא ,לידנעמ עמש ,רמאו וילע םערתה ,הרזחב

 םיבר וכשמנ קצאק תא בזעשב םייקתנ ןכו .וירחא וצורי םיברשכ שוטני

 החיתפהו המדקהב בתוכ ןיזדארמ ךינעה ןושרג יבר ודכנו ,וירחא םיבושחו

 תואמ שש תנשב פ"הע חנ) שודקה רהוזב זמרנ ר"ת תנשב ותואישנ תלחתהש

 ...המכחה תונייעמ וחתפנ ר"ת תנשב ,חנ ייחל
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 ,קצאק ידיסח ילודגמ םכותבו עדמ ילעבמ םיבר םידיסח וילא ורהנו
 ןהכה קודצ יברו רגיא ילבייל 'ר ק"הגה ומכ םיבושח םישנא וילא ךישמהו
 הדפקה קצאקמ יברהל התיהו גוהנל ליחתהש המ ולבס אל קצאקבו ,ןילבולמ
 קצאקמ יברה לש ובלב תורירמו שפנ תמגעו רעצ המרגו ,וילע הלודג
 תא שגפ רעוואשאמאט שריה 'ר ותיב ןמאנש ול עדונשכו ,ותיב ינבו
 ברל הדונמ שריה 'רל רמאו וב ףוזנ ומע רבידו אשראווב ףסוי יכדרמ 'ר
 קצאק ידיסח לכ ,תיפוסה ותרגסהל םרג הזש םירמוא שיו ,דימלתל הדונמכ
 .אציבזיא ידיסחל קצאק ידיסח ןיב תובירמ וצרפו ףסוי יכדרמ יברל הביא ורטנ

 ןקזה יברה ןתח רזנ ינבא לעב ויבא תא לאש בושטאכאסמ לאומש בר
 ומכ םיקהבומ םידיסח קצאקב והש (הדירמה לש) העש התואב ירה קצאקמ
 אל המל !ושירחה המל םירחאו אלאיבמ לכימ השמ יבר ,ם"ירה ישודיחה
 .ובאב רבדה תא וקיזחה אלו !יחל תריטס ול וקלח

 יברל םתודגנתה םא ,םמצעל וררב אל םהש ,ל"ז ויבא ול בישה הז לע
 וב םיאנקמ םהש האנק ךותמ אמש וא תמאה תבהאמ תעבונ ףסוי יכדרמ
 תורעה ןושאר ךרכ םירובג םיששו קצאקמ יברהו ,גרעבסגילג) ושירחה ךכיפלו
 .(2 רפסמ ד"י קרפל

 הברה וילא ופסאנש אציבזיאב ןושארה תועובש גחב ,ורפס םינקזה םידיסח

 ,ןחלשה לע דימעהל הוצ ואסכ תאו ,רהנה לצא ןחלשה ליבוהל הוצ ,םידיסח
 יברהש ועדותנ כ"חא .ולש םיפירחה םידיסחה םע ונחלש םש להינ ךכו
 ונחלש ךרוע אוה אופיאו ,רד אוה םוקמ הזיאבו וילע ומצע לאש קצקמ

 ןכלו ,הזמ שיגרה אוהש הארנכו ,קוידב לכה חרזמל וא םורדל דצ הזיאבו
 יברה תדפקה וילע טולשת אלש ידכ רהנה לצא ןחלשה להנו ומוקמ הניש
 .קצקמ

 קבדתהל וצרש קצאקב םיבושח םידיסח הברה דוע וראשנ הרוסמה יפכ
 םתמיזמ עצבל ולכי אל םיבוכיעו תוביס המכ ינפמ לבא וליצב ףפותסהלו וב

 ודיחי ונב ןיוועל לשיפ לאיחי יבר 'יה אציבזיאל אובל וצרש ולא ןיב עודיכו

 ויבאל עדותנשכו ,קצאקב םינושארהמ 'יהש רדנסכלאמ ןהכה ךינעה 'ר ברה לש
 ...םתא ךרדב ךלת לא ינב הרהזא וילא בתכ

 ,לבוקמ לעבו תודיסחב ןקמע רתסנבו הלגנב םוצע ןואג 'יה אוה

 ודקש וידיסחו ,הלבקה דומיל גיהנהש אחסישרפ לש אירבחהמ ןושארהו

 תיבב ארמג רועיש הליל לכב רמול 'יה וגהנמו ,רהזה רפס לע הברה

 .תודיסחב ותטיש ריבסהו ביחרה זאו ,ושרדמ

 ירפסב ןורכזמ ספדנ ריעזמ טעמו ,האלפנ תוקמעב ורמאנ ח"אדב וירבד
 גורטק וררועש םיהימת םירבד הברה םכותב אצמנ לבא ,ח"ב חולישה ימ

 ק"הגה ודכנו ,אציבזיא ,קצוק ,אחסישרפ ידגנתמ לצא טרפבו םידיסחה יגוחב

 .םבשייל לדתשמ םייח תוחרוא לעב
 ןילבולמ רגיא ילבייל יברה ק"הגה בושחל שי םילודגה וידימלתמ
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 ,ובר תשודקו תלודגמ רבדל דימת הברה אוה ,ןילבולמ ןהכה קודצ יברו
 םיבורמה וירפסב איבמו הליטב החיש חש אלו שדוקה חור ולצא הארש

 .נממ עמשש םירבד הברה
 יל סנא אל זר לכ רשא ק"הגה ותוא הנכמ יבצ תראפת ת"וש ורפסבו
 םחורי 'ר צ"הרה ןיזדארמ ר"ומדאהמ יתעמשש המ םסרפל יאדכ ןכ

 ,ל"צז םילעח"ןיזדארמ לישעה 'ר ק"הרה ויבאמ עמשש א"טילש רענייל
 ד"יב דימעה ןילבולמ רגיא ילבייל 'ר ק"הרהש םידיסחה ינקזמ עמשש
 ובר תא דימת הויל קר ,ודבל קצאקב םלועמ 'יה אלש םהינפל דיעהו

 .אציבזיאמ ובר תא בישחה ךכ לכ .קצוקל אציבזיאמ
 הפירחה תודגנתהה תודוא אציבזיאמ ןקז דיסח םע יתרבד יתודליב

 ונבר לע התיהש תקולחמה ןיבהלו תעדל התא ץפח םא יל רמא ,אציבזיא לע

 תמאב יכ המוד קר ורמא 'ד ךאלמל המודה בר תמאב 'יהש אציבזיאמ ןקזה
 .ךאלמ תגרדממ יה לודג

 תליחתב ןילבולמ ל"צז רגיא ילבייל 'ר ק"הרהל תמא תרותב ןייע

 ודימלת רואיב םשש ,חרפי והטמ וב רחבא רשא שיאה 'יהו פ"הע קלב תשרפ
 רשא תא ןיבתו ש"ייע םילודג םישנא אקווד קידצה לע םיקלוח עודמ ןמאנה

 .ךינפל
 ןיזדארמ ר"ומדאה א"טילש רענייל םחורי יבר צ"הרה ידידימ יתעמש

 וילא ורהנו ,וואשאמאטב םעפ רקיב בוחילעזמ שטייד ןועמש יבר ק"הרהש
 ,וילא ךלה אל אציבזיאמ ףסוי יכדרמ יבר ק"הרה וניקז קר ,ףטו םישנו םישנא
 םינוב 'ר ק"הרה לע כ"חאו ,שודקה ד"ויה לע םיקלוחהמ 'יה אוהש ןעי
 החקלו ,וואכלעזמ יברהל הלעב תודגנתה לע הבל התש אל ותשא .אחסישרפמ
 וואכלעזמ יברהל םהמע הכלהו בקעי תיבה 'יה םהמ דחא רשא 'ידלי ינש

 הרפיס הרזחשכ ,םכרבו דאמ םברק םידליה םע הסנכנשכ .ויתוכרב לבקל
 המל הל הנע ,םידליה ךרבו סנכהל הל חינהש החלצה הל התיהש הלעבל

 "ה םא אלה יכ ,שדוקה חור ול ןיא אלה ,ויתוכרב םע ךכ לכ תראפתמ תא

 אוהש התעדב הדמע איהו ,םכרבמ 'יה אל יאדוב ,ילש םה םידליהש ,עדוי
 חור ול שיש תויאר האיבהו בר ןמז וחכותה הכ ,שדוקה חוד ול שיו לודג יבר
 שודק ברל וקיזחמ תאו ךתעדב ךכ לכ הקזח ךנה םא הל רמא ףוסבל ,שדוקה

 רג ףסוי יכדרמ יבר 'יה זאו ,ורבקל ךומס תחנומ יהתש ךפוס ,בגשנ קידצו

 רותב ונכשמ כ"חא עבק ףסוי יכדרמ יברו ,בוחלעזב ןועמש יברו בושאמוטב

 רטפנשכ .*להאב כ"מ םשו ןיזדארב שטייד ןועמש יברו ,אציבזיאב יבר

 וייח ימימ םיטרפ ונממ םיעדוי אל תודיסחה לגד יאשונ תודלות יבתוכש ןעי (*

 תלחנ ס"חמ לימארבאדמ יזנכשא ןועמש יבר ק"הרה םע ותוא םיפילחמ הברהו ,ותריטפו

 : 320 דומע א"סרת טבש סלפהב הספדנש ותבצמ חסונ איבהל ץוחנל יתאצמ ןכל ,ןועמש

 השמ ה"ומ ןב ןועמש םייח בקעי ה"ומ שודקה קידצה ברה ונברו ר"ומ ונינודא ןמטנ הפ
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 ונכשמ עבק וימי ףוסבו הגהנח לביק בקעי תיבה ונבו ,ףסוי יכדרמ יבר
 יבר לש להאל ךומס החינהל הויצ הרטפנשכו ,ומא תא ומע איבהו ,ןיזדארב
 .חולשה ימ לעב ויבא לש ותאובנ המייקתנ ךכו ,שטייד ןועמש

 ימיב רטפנו םינש ג"י תופידרו תקולחמו רעצ ךותמ ותואישנ גהנ
 .(* אציבזיאב דובכ ותחונמו ד"ירת תנש תבט 'ז םויב םינש ד"נ ןב ותוחירפ

 ונב .בקעי תיב ס"חמ בקעי 'ר ק"הרה ונב לבקתנ ומוקמ אלממל
 .אשד תואנ ס"חמ ,ץיבוקסיבמ יברה רשא בוד לאומש 'ר ק"הרה 'יה ינשה

 (ס"שה יטוקילו תוליגמ שמח םיטוקילו הרותה לע) חולשה ימ
 לודגה ברה ר"ומדא דובכ ירמאממ רכזנ רשאמ טקלנו ףסאנ
 תנש ,אציבזיאמ ה"הללצז ףפוי יכדרמ ר"הומ 'וכו שודקהו
 ןושרג יבר ודכנ י"ע סופדה תיבל אבוה (כ"רת) שדק ירבד
 לש סופדב ןיווב ספדנ .'יחיש אציבזיאמ ק"הרה ןב אוה ךינעה
 .ערראט אללעד טרעבלעדא ןודאה

 דובכ ירמאממ רכזנ רשאמ טקלנו ףסאנ ,ינש קלח חולשה ימ
 אציבזיאמ ל"צז ףפוי יכדרמ ר"הומ 'וכו ק"הגה ברה ר"ומדא
 .בושאמאממ בקעי ר"הומ לבוקמה קידצה לודגה ברה ןב
 בקעי תיב לעב ק"הרה ןב ןילבולמ רענייל יכדרמ 'ר ברה ל"ומה

 תשא המחנ סופדב .ב"פרת תנש ןילבולב ספדנ .רבחמה ןב
 .גרעבזיירטש ןועמש המלש רו ןהאזנעשריה בקעי 'ר

 תוחרוא לעב ק"הגה ודכנמ תוראהו תורעה הברה וסנכנ הז קלחב

 םלועב הרעס ומרגש 'א קלחבש םיאילפה תומוקמ ץרתל ןיזדארמ םייח
 .תודיסחה

 א = בו

 ןייטשניוועל י"רל וישרודו רודו רוד רפסבו .ה ב .צ .נ.ת ו"פקת תנש רייא ג"כ רטפנ

 .אצינשיוומ 'יהש עודי ןכ .זומת ב"כ ותריטפ םוי תועטב ספדנ

 ר"ב ןאמסוז םהרבא ברהל א"ח ד"וי לע םהרבא ףסויו פ"ע השמ ןימי רפסב (*

 קידצה ריאמ ףסוי ינב :בתכ ב"ע ג ףד המדקהב (1860 גרעבמעל) ןאדנאלמ ב"וש ףסוי

 בוט םשב רטפנו ק"פל ט"עקת תנש ןויס שדוחל םימי ה"כ ק*שעו םויב דלונש ,ל*צז

 ינש ק"פל ח"רת תנש לולא שדוחב םימי ח"כ 'ג םויב עררלוחב ה"ועב םעזה תעב

 ק"קו ןילבול אתבר אתרק ןיב דמועה אציבזיא ק"קב ט"רת תנשד ה"ר םדוק םימי

 ,ע"נ םידיסח םישנא הנומשו ,םישנא השלשו תואמ ינש םש ולפנו ,ןילופב בושאמאט

 "ה הז לכו ,ריעה ישנאמ םיתמה דבלמו ,םשד םבר ינפ ליבקהל םיאבו םיחרוא ויהש

 ןתנ 'ה ,ל"ר רתוי דוע םישנא הנמשו םישימח ולפנ ה"ר לש 'א םויבו ,םימי הנומשב

 .'וכו חקל 'הו

 .ותלוז לצאמ רתוי וב העגפ הז לכב ,לייר תיללכ הפיגמ זא ייהש םא ,הז ערואמ םג
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 אציבזיאמ ףפוי יכדרמ ק"הרהב רענויל כקעי 'ר ברה
 ןיזדאר -- אציכזיאמ ר"ומדאה

 לעב לודגה רשנה ויבא לצא וכוניח לביקו לדגתנו בושאמאטב דלונ

 .אחסישפ ידיסח יבושחמ ,ץיווישיטמ יקפוועשטאכאפ דוד 'ר ח"הרה ןתחו ,ףועמ
 ,אחסישרפמ יברב קבדתה כ"חאו קסילערטסמ ףרשה ירוא יברל םדוקמ עסנ אוה
 .השמ םהרבא יבר ונב םע עעורתיש ונממ שקיבו ,דאמ ובישחה אוהו
 ,ונממ םישודיח איבמ תורהט ירדסב ונבו ,םסרופמ קידצו הרותב ןואג 'יה
 ןיעמכ 'יהו ,רתסנבו הלגנב ולכש תוקמעו ונואג בר לע ונב דיעמ םשו
 םירחחה גהנמ גיהנה אוה .תוירבל חונו ןותמו זועב םכח רבג ,רבגתמה
 .ולש ח"אד ירמאמו ויתוחיש תא ורזחיש שטיוואבוילב ומכ

 .ןיזדארל ותריד םוקמ הניש כ"חאו ,אציבזיאב בשי םינש גיי

 .אציניטארב כ"נמו קינעגזרדב ח"לרת בא ו"ט םויב רטפנ

 םינמזה רפסו הרותה לע םיטוקילו ח"ג ת"הע בקעי תיב ונממ ספדנ
 .האושה ימיב דבאנ ראשהו ,הדגה לע

 ,ןיזדארמ ל"ז ךינעה ןושרג יבר ק"הגה ורוכב ונב לבקתנ ומוקמ אלממל
 .המכח לכב יקבו רתסנבו הלגנב ריבכ ןואג

 :ויה וינב ראש
 תנשב דלונ ,םילעח"ןיזדארמ רענייל לישעה עשוהי םהרבא 'ר ק"הרה

 בקעי תיבה ל"וה .םילעחב הדע גיהנהו תודיסחו הרותב לודג 'יהו ג"רת

 אנינח 'ר ונב י"ע ארקיו קלחה קר ספדנו ,ראשה רדיסו תומש רדס לע
 .ף"רת תבט ז"כ רטפנ ונממ הרות ישודיח סרטנוק אצמנ םשו

 רחאו 'ד דבועו דיסחו קידצ ,ןילבולמ רענייל ףסוי יכדרמ 'ר צ"הרה
 ונב הצר אלשכ ,ןיזדארמ ר"ומדאה רזעלא ףסוי יכדרמ 'ר צ"הרה תריטפ
 םידיסחה ינקז והולאש ,םידיסחה תגהנה לבקל ד"יה המלש 'ר שודקה ודיחי
 ,םהל רמא ,םהילע סוחי אל עודמו גיהנמ אלב הדע תויהל רשפא ךיא
 והונמתו ,הזל רשכומו יואר אוה עיטאמ 'ר ידוד לצא םכל רסחי המו
 .הדעה לע גיהנמל

 לודג ןעדיו םוצע ןדמל 'יה ,רענייל ריאמ םחורי יבר דיסחה ג"הרה

 ת"הע םיטוקיל בקעי תיב רפסה ל"וה .אלפנ רקבמו הרותה תועוצקמ לכב
 םע ארגיוו "ירל ףסוי תיראש םירפסה ל"וה ןכ .ויתורעה ףיסוהו ויבאמ

 רדס שדחמ ל"והל ןנוכתה .דועו ויתורעה םע ע"מרל תומשנה ילוגלג ,ויתורעה
 .320 דומע א"סרת טבש סלפה ןייע .תופסוהו תוהגה םע תורודה

 אבר םלוע רדס סיפדה ה"סרת תנשבש ינרעה ןייטשניבור י"רהמ ידידיו
 הנש םילשורי יאניקאוק ףסאמבו ,ןיע ריאמ םשב תורעהו חתפמ תופסוהב
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 הכלהל קיסמו הציצמ תלאש עגונב הכלה רוריב ונממ אצמנ ג"מ 'יס תישימח
 .הפב אקודד

 :ויה וינתח
 .גרעבסגילק עשוהי חספ 'ר ח"הרה

 .קוטסילאיבמ םוחנ 'ר ק"הרהב ןייטשפע בייל יכדרמ 'ר ח"הרה
 .דראממ םיובנענעט אביקע 'ר ח"הרה
 לביק אוהש ,יקסוועשטאכאס םייח השמ 'ר צ"הרה ודימלתו וסיג ןב

 ,חוליש ימה ןב ץיבוקסיבמ ר"ומדאה אשד תואנ לעב ק"הרה ירחא תואישנה
 .ץיויירב בשייתנ כ"חאו

 .אשראוומ שיפפעלק המלש 'ר ריבגה ח"הרה

 'וכו הרות ישודיח אוהו .תישארב רפס הרותה לע פקָעִי תיב
 'ר ק"ההב ה"הלז בקעי 'ר "וכו שודקה ןואגה ברה ונבר יפמ

 החיתפו המדקה אצמנ םשו ,אציבזיאמ ה"הלז ףסוי יכדרמ

 סופדב אשראוו .ל"ז ןיזדארמ ךינעה ןושרג 'ר ק"הגה ונבמ
 .נלרת רעטלעק םייח 'ר

 ק"הרה ונב ל"ומה ל"נהל תומש רפס הרותה לע בקי תיב
 םיפתושה סופדב .ד"סרת תנש ןילבול .ל"צז םילעחמ לישעה 'ר
 .ןהאזנעשריה המחנ הנמלאהו רעסעמדיינש השמ 'ר

 ידי לע סופדל אבוהו רדסנ ל"נהל ארקיו רפס לע בקָעִי תיב
 םהרבא 'ר ק"הרהב (.זאמ וואשאמאטמ) רענייל דוד אנינח ודכנ

 6 ז"צרת) ןילבולב ספדנ .רבחמה ןב (םילעחמ) לישעה עשוהי
 ףד ויסק 4'

 םהרבא 'ר ק"הרה ונבל הרות ירכד יטוקל סרטנוק ופוסב
 אשראוו שודקה רבחמה ןב םילעה-ןיזדארמ לישעה עשוהי
 .ז"צרת

 ק"הגה ונבר יפמ (םיטוקילו םידעומו) הרותה לע בקעי תיב
 ונב םבתכ ,אציכזיאמ ה"הלז ףסוי יכדרמ ר"ב בקעי 'ר 'וכו
 .בדא"כרת תונשב ןיזדארמ ל"ז ךינעה ךונח ןושרג 'ר ק"הגה

 המלש 'ר דיסחה ינברה ונתח ידי לע סופדל אבוהו רדסנ
 סופדב .ו"סרת ןילבול .אשראוומ שיפפעלק לשיפ םירפא ר"ב

 םחורי ברהמ המדקה .ןעראהנעשרעה המחנו רעסעמדיינש השמ
 .רבחמה ןב רענייל ריאמ

 יוכו םישורדו םירמאמ ללוכ ,םינמזה רפס םע חפפ לש הדגה
 רמועה תריפסו לט ןינעו הדגהה רואיבו רייא ןסינ ישדח לע
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 כקעי 'ר ק"הגה ונבר יפמ "וכו ינש חספו גחה ימי לכו

 'ף ח"הרה ונב ל"ומה .אציבזיאמ ל"ז ףסוי יכדרמ 'ר ג'ההב

 תופסוה םע הינש האצוה .םילעחמ לישעה עשוהי םהרבא
 ,ןעראהנעשרעה המחנ םיפתושה סופדב .ר"תע ןילבול .םינוקיתו

 .רעסעמדיינש לדנעמ םחנמ 'רו רעגרעבזיירטש המלש ןועמש 'ר

 א - רד .-בא

 ןיזדארמ ר"ומדא רענייל ךינעה ךונח ןושרג 'ר ברה
 אציבזיאמ םקעי תיב לעב ק"חרה ןב

 שרדמה תיב לומ דמעש תיבב ושרע יתיארו ,בושאמאטב דלונ דוע אוה

 ,הדגאו הכלהב רתסנבו הלגנב הרותה תועוצקמ לכ לע םירפס בתכ .םידיסחד

 םלוע ותעשב ריעסהש תלכתה איצמה אוה .דועו ם"במר ימלשוריו ילבב לַע
 םרג הזו ,םתויציצב תלכתה וליטה לארשימ םיפלא רשע םינשו ,הרותה

 .תלכתה יאשונ ואצמנש םוקמ לכב הדבכ תקולחמל

 וילע וקלח םהמ הברהו ול ודוה אל זא ומייקתהש לארשי ילודג בור
 ןואגה ברה אוהה ןמזב אצמנ 'יה םילשוריבו ,תלכתה תא ותאצמה דגנ םיברב
 חמצהל עסנ כ"חאו ,קצאק ידיסח יקיתומ קאטסילאיבמ (לשעמ) השמ ללה 'ר

 קצאק לש הביאה ץוצינ וברקב ררועתנ ,רוגמ ם"ירהו שטיוואבוילמ קדצ
 ,אציבזיא לש אתלישושה ךישממה ודכנ דגנ םינונשה ויציח הריו ,אציבזיא דגנ
 םוחלל אצי תלכת איצממה דגנ דבל אלו ,תלכתה דגנ םירפס ינש םסרפו
 ,תלכת ישבולל ףרטצהש רעגניזעלש ףסוי אביקע יבר ורבח דגנ םג ףא
 םירפס המכ לש רבחמ בגשנ קידצו םוצע ןדמל 'יהש ינפמ םשור ואשע וירפסו

 ןסוח .ב"מרת-ט"לרת םילשורי ,םילהתל שוריפו השמל הלפת רודיס ,םיבושח
 םילשורי ,דימת ס"מע בקעי ריבאל תונכשמ ,טלמרת-גללרת םילשורי ,תועושי
 .ה"מרת

 ןאמציוו דוד יבר יל רפיסו ,תלכת ושבל בלסרב ידיסח תצקמ הז תמועלו
 םשל עיגהש תעב ןיזדארב זא 'יה אוהש ,ןיזדארמ םייח תחרואה דימלת
 תודוא עדותהל (יבר םיריתכמ םניא םה עודיכ) בלסרב ידיסח לש גיהנמה
 ,תלכת שובלל םאיבהש הביסה רפיס אוהו ,ןיזדארמ יברה איצמהש תלכתה
 פ"עו תודיתע הלגמ אוה ובו ןמחנ יבר ק"הרהמ תונויזח רפס אצמנ ולצא יכ
 ,ידיחי י"כ אוהו ,בתכב וקיתעהל אל וליפאו סופדב ומסרפל רוסא ותדוקפ
 בותכ אצמנ ובו ,גיהנמל גיהנממ רסמנ סקנפהו ןתנ יבר ודימלתל רסמנש
 בורקבש ,תלכתה תתימא תעדל תוא ןתנו ,תלכתה הלגתי חישמה תאיב םדוק יכ
 ףפועל לכוי םש תבשל ולכוי םישנאש לודג רודכש האצמה הלגתת ןמז ותואל
 שבל ןכלו ןיזדארל ותאיבה תאח ,"ןאלאב טפול,ה הלגתנ ןמזב ובו ,ריואב
 .בלסרב ידיסח לכ לצא וירבד ולבקתנ אל לבא ,תלכתה
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 ושבלש ןיזדאר ידיסח ואצמנש תומוקמב תקולחמה הטלתשה רתויב
 .תלכת לש תילטב םהיתמ רובקל םהל ונתנ אל ורטפנשכו ,תלכתה

 ץפח יבתכמב ןייע תלכתב ןיזדאר ידיסח רובקל םא תקולחמה תודוא
 .ג"ישת קראי וינ ,ןידאר ק"דבא ןהכה ביל 'ירא יבר ונבל םייח

 .תלכת שבלש ןיזדאר ידיסחמ ןושארה קלתסנש םוי בושאמאט ונריעב
 אשידק הרבחהש תקולחמה ליחתה רבכ ורבקל ולכיש םרטו ,התיה תבש םוי
 ,םתוא וכמת ריעבש םידיסחה יגוח לכו ,תלכת םע ורבקל ונתי אלש ורמא
 ,הדיבכ התיה תקולחמהו .תלכת םע ותוא ורבקי חכבש ורמא ןיזדאר ידיסחו
 קרו ,ויחב שבלש תילטב ותוא ורבקיש דחא לודג תעד תווח עיגהש דע

 ורבקנ תלכת ישובלו רבדה לטבתנ םימיה תוברב ןכא ,השדח הרוש וליחתה

 .םידוהיה ראש םע דחיב
 תלכת ןיע ,תלכת ליתפ ,לוח ינומט ינופש םירפסה הז ןינעב סיפדה אוהו

 ודימלת רדיס המחלמה םרטו ,תולהאו םילכ לע תורהט ירדס ונממ וספדנ ,דועו
 םלוא ,וסיפדהל ולחה רבכו תואווקמ לע תורהט ירדסה ןאמצייוו דוד ג"הרה
 .לכה דבאנו הספדהה התבשנ המחלמה ץורפב

 יוקיחה ינפמ ןיררוע ואצי תורהט תכסמ לע רוביחה םצע לע הנהו
 םינברהל םיאולמ סרטנוקב ןייעו .ינוציחהו ימינפה ותרוצב ארמגה תרוצל

 סרטנוקל חפסנו ז"לרת אנליוו ,אנליוב צ"דבה ,לאלצב 'רו ףסוי 'ר
 -ניטשל "אנליוו ריע,ב 1ןייעו) ופרוקמ םיגורתאה רבדב רתיה תארוה

 ירבח לכ םע לאלצב 'ר ברהש 60757 דומע ,ס"רת אנליוו (רעדיינש
 תיבב רפסה קיזחהל רוסאש קספ ואיצוה ה"לרת ןויס 'ד םויב אנליוומ צ"דבה

 םינואגה רשא יאנתב קר תינש וסיפדהלו רוזחל רוסא רבחמלו ,לארשי
 םגו .החפ לעבש הרותה דובכ לוליח הזב ןיאש שדחמ ובתכי םימיכסמה
 ואובי אלש ןמז לכו ,ונירחאש תורודב הזמ אובל ולכוי רשא םילושכמה רבדב
 הנעמב ואצי ןיזדאר ידיסח יכ םאו ,(*ונלש רוסיאה לח שרופמ רתיהב םינואגה

 רואל םילכ תכסמ תעפוה תעב לאלצב 'ר ברהמ הדות בתכמ ואיבהו םדגנ
 סיפדה ,תולהא רדס ל"ז ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרה ונב סיפדהש תעב תאז לכב

 ורפסבש ןעי ,וזכ הפירח הפקתהב אנליוומ תונברה ודגנ אצי ןכלש רעשל רשפאו (*

 םימעפ המכ ריעמו תושק תוסריג בשייל וישודיחב איבמ (ג"לרת וואפעזוי) תורהט ירדס

 הזב ואר המהו ,הנישיה אסריג ימקואל שי ותעדלו ,אסריגב א"רגה היגה ךרוצל אל רשא

 ברה רואל איצוה ד"מרת תנשבש דע םתעד החנ אל הזב םגו ,א"רגה דובכב העיגפ

 רדסה לש ויתורעה דגג הבוגתל ורקיעב שדוקמה "בקעי תיב, ורפס אדיורב ךורב

 ףגנ ינבאב וטוקלי אצי יכ יתיאר 'וכו וירבד ינפ לע ירבעב הנהו ,וירבד הכו ,תורהט

 יברו ,וירבד רתוסו א"רגה ונבר דובכב תומוקמ המכב עגנו עגפו ,א"רגה תרות דגנ

 .רתויב םיפירח םיחוסינב ויפלכ שמתשמ ךןורב
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 .'וכו *םיארומאו םיאנת ירבדמ "וכו טוקלי> הרעה דומעו דומע לכב הלעמל
 .59 דּומע ,ג"ישת קראי וינ ,םייח ץפחה יבתכמב ןייעו

 דוסו ק"הוז לע יכוניחה תראפת ,םייח תוחרוא םירפסה ונממ וספדנ ןכ
 צ"הרה ןיזדארמ ר"ומדאה לצא קרו ודבאנ םיבתכה ראש ,םידעומ לע םירשי
 .י"כב הרותה לכ לע םלש רוביח ונממ אצמנ א"טילש רענייל םחורי יבר

 ,א'כ 'יס ןילבולמ ןהכה צ"רל יבצ תראפת ת"ושב וספדנ וילא תובושת
 .(ייטשניבור י"ר ינריעה) ט"ל 'יס ,הצר תכרב ת*ושבו

 וידימלתמ דחא ,ה"ע ןאמצייו דוד 'ר מ"גהמ יתעמשש המ ןינעמ
 תושעל ותעדב 'יהש ,םייח תוחרואה יפמ עמשש ,וילכ יאשונו םיקהבומה
 הנושארה ,תורפ 'י ,ם"במרב אתיאש ינפמ הזמ ומצע ענמ קר ,המודא הרפ
 הזל רוקמ עדוי וניא יכ םאו ;חישמה ךלמ השעי תירישעהו ה"ערמ השע
 סונכל ןיהי אלש ם"במרה ירבד םה יאדכ ןכא ,הז ם"במרה באש ןיאמ
 .(ד"ה ג"פ) המודא הרפ 'להמ ם"במרה .חישמה ךלמ לש ולובגב

 לצא םירזוחהמ 'יה דועש ןיזדאר ידיסח יקיתוומ ל"נה דוד 'ר בגא
 םשרש הממ ןמוי ןיעכ ול 'יה ,קהבומה ודימלת 'יהו ל"ז בקעי תיבה ויבא

 .ןידבאד לע לבחו ,םייח תוחרואה ובר לצא הארו עמשש המ לכ
 .א"נרת תבט 'ד םויב ב"נ ןב רטפנ

 םילכ תכסמ תורהט רדס לע רוהטה טוקלי אוה תורהמ ירדפ

 ,תורהט ינינעב םיארומאהו םיאנתה ל"זח ירמאמ לכ ףסאנ וב
 שוריפ םע 'וכו ימלשוריו ילבב ס"שב םהירוזפ תומוקמ לכב

 רואיב רצקה שוריפ 'וכו לופלפב הכלהה ןבללו ררבל ךוראה
 אל רעשה לע .'וכו תואבומה תוכלהה שרפל י"שהזעב קיפסמ

 ויחאו המלש 'ר לש סופדב ג"לרת ףאפעזוי .רבחמה םש ספדנ
 .רענער לאקזחי 'רו רעצעז ךורב 'ר

 תומבכסהה
 םילשוריב ןויצל ןושארה ט"ס יזנכשא םהרבא ברה
 ג"לרת ןושחרמ ו"כ ,בובל ןהאזנעטאנ לואש ףסוי

 אקארק ק"דבא ס"מרגהב ןועמש

 בילרת 'ב רדא ה"כ אנטוק ק"פוח עשוהי לארשי
 העושי ונל חמצי הב ןסינ 'ג קסירב ,ןייטשנערא שריה יבצ
 ב"לרת 'ב רדא ח"כ שילאק ק"דבא סקאוו רזעלא םייח

 תנש ירשת 'ח עווקסאמ ק"פוחה ןילרעב ב"יצנ ןואגהב םייח

 תורהט רהז
 ג"לרת תבט ב"וט ענוואק ק"פוח רסיא לארשי ברהב ןנחלא קחצי

 בילרת חלשב 'ג לעהוא ק"דבא ןימינב 'ר ןואגהב 'ימרי 'קה
 אובת 'ה שטאקנומ ק"פוח רפוס םירפא יכדרמ ר"ב םייח 'קה

 ג"לרת
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 (ויבא) אציבזיאמ ל"ז ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרהב בקעי 'קה
 ופיסוהו ,ג"סרת בוקרטעיפב ותריטפ רחא ספדנ תולהא קלח
 םש אצמנו ."םיארומאו םיאנת ירבדמ טוקלי, הלעמלמ ףד לכב
 תושדח תומכסה

 ייח ק"שע ןיימד טרופקנארפ שריה לאפר א"אלב ןושמש 'קה
 הילרת הרש

 בילרת תבט ו"ט םיבלמ שוביל ריאמ
 זילרת תבט ח"י דדגב ,לבב תנידמד מ"ר ט"ס ףסוי םהרבא
 ט"ס ןיצוה רוכב המלש

 חימרת ןסינ ,ם"חח הנוכמה ינידמ 'יקזח םייח
 .ל"צז רענייל ףסוי יכדרמ יבר ונב תמדקה ותליחתב
 םע "וכו לודגה רזעילא יבר אנתה תאווצ אוהו םייח תםוחרא
 ,םינינע הברה םיללוכ םירמא טעמב םהש ,וירבד ראבל שוריפ
 בר ןוהב גוהנ יוהד אתודיפחד ןילמ רשע רפס וילא הולנו
 ג"הרהב ךינעה ךונח ןושרג 'וכו םישגא לפשל !ה ןנח רשא 'וכו
 .יבר סופדב א"נרת אשראוו .ה"הללז אציבזיאמ בקעי יבר קה
 .רעטלאה לאיחי ריאמ
 יתילעה רשא ,ןוזלחה תואיצמב הכ?ה רוריב לוח ינומט ינופש
 בקעי יבר ק"הגה ר"ומאאב ךינעה ךונח ןושרג יינעב יתונכהו
 .ב"ישת קראי וינ ,אציבזיאמ
 .ל"נהל ,ל"נה ןינעב תלכת ליתפ
 .ל"נה ברהל ל"גה ןינעב תלכתה ןיֶע
 קראוינ ,ל"נהל ןיבוריעל תותלד ןינעב ריעה ירעש תותלד
 .דיישת
 "וכו לודגה רשנה יפמ ורמאנש םירמאמ יטוקיל םירשי דופ
 ,םירופכה םויו הנשה שארל הרות ירבד ,ךינעה ךונח ןושרג וניבר
 .ב"סרת אשראוו

 אשראוו ,הרות תחמשו ע"מש ר"וה תוכוס ,ל"נהל םירשי דוט
 .ג"טרת
 .הלסרת בוקרטעיפ ,תוישרפ עבראו םירופ ,ל"נהל םירשי דופ
 ןילבול ,ש"נא י"ע ספדנ ,חספה גח לע ל"נהל םירשי דופ
 .חייסרת
 ןושרג 'ר 'וכו ברהל רהזה רפס לע שוריפ יכונחה תראפת
 .ס"ךת אשראוו ,ןיזדארמ ליז ךינעה ךונח
 ןיזדארמ ר"ומדא ל"ז רנייל םחורי 'ר צ"הרה ישרוי לצא

 .הרותה רדס לע י"כ אצמנ ןילקורבב

 א רר גו
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 ץיבוקפיבמ יברה רענייל רשא בוד לאומש יבר ברח

 ויבאל בושאמאטב דלונ ,הדובעו הרותב וימי לכ קסע םסרופמ קידצ
 ויבא תריטפ רחא ,אציבזיאב ר"ומדאל כ"חא השענש ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרה
 ,אציבזיאמ בקעי תיבה ויחא ןחלש לע ךומס 'יה קר ,ת"ירומדאב גהנ אל
 ךישממ ויחא ןבשכו ,יאמצע ןפואב הדע גהנל ליחתה ויחא תריטפ רחאו
 ,וידיסח לצא תלכתה גיהנה םייח תוחרוא לעב ק"הרה תיאצבזיאה אתלשוש

 ...ןיזדאר יגוחב תורירמ הברה םרגש רבד ...תלכתה ושבל אל וידיסחו אוה
 צ"הרה ת"ירומדאב ומוקמ אלימ ותריטפ רחאו ,ןב וירחא חינה אל אוה

 כ"'חא בשייתהש ,בקעי תיבה ויחא ןתח ל"ז יקסוועשטאכאס םייח השמ 'ר

 .אשד תואנ םשב ןושאר קלח קר ומסרפתנ אל ויבתכ תיברממ ,ץיביירב
 | .ד"סרת חספ לש ןורחא םויב רטפנ

 רשא (םיטוקילו םידעומו הרותה לע) ןושאר קלח אשד תואנ
 אבסה ר"ומ השודקה ודי בתכ םצעב השרומל ונל ליחנה
 ץיבוקסיב ריעמ ל"ז רשא בזד לאומש ה"ומ "וכו אשידק
 השמ 'ר ונתח ל"ומה .אציבזיאמ ל"ז ףסוי יכדרמ 'ר ק"הגהב

 'ך לצא ח"סרת תנשב בוקרטעיפ ספדנ .גרעבנעטאר לליה

 .ןאמלאפ ךינעה ךונח

 א-ב

 וואשאמאטמ ברה ןתח ןילבולב ןייד שירקור ץריה ילתפנ יבר ברח

 ןילבול ,'ינש האצוה ,םיובנעסינ .ב .ש ןילבולב םידוהיה תורוקב ןייע
 .ח"פקת רדא ו"כ 'ד םוי רטפנ ,ותבצמ חסונ 124 דומע פ"רת

 וואשאמאטמ ברה ןתח רשיו םת שיא נ"פ
 םימימתב 'ד דבוע 'יה םירשי עזגמ

 םירפא ה"ומ ץיידה ןב ץריה ילתפנ 'מ
 ןילבולמ שירקור תחפשממ ל"צז דניקסיז לשיפ

 הו---ר- גו

 בושאמאטב בר רהחאביגייאנ יולה ןתנ קחצי 'ך ברה

 תומש רדס 'ב ךרכ ,ןייטשנטכיל א"ר ברהל םירשנ יפנכ פ"ע שמוחב
 בושאמאט ריעמ (ןיטנארענימארפ) םימתוחה ןיב ,ץ"קת תנש ףאפעזוי סופד

 הארנ ראותהמ .רהאביגייאנ יולה ןתנ קחצי 'מ ג"האמה ברה ;:יקצאנידרא
 .ד"בא רותב בושאמאטב שמישש
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 ד"באר אשמיא קחצי ריאמ 'ר ברה

 חתיה ותשא .בושאמאטב ד"באר רותב תונברב שמיש צ"קת ךרעב
 וילע ןייע .בוקרטעיפמ רענילרעב שיביל 'ירא ברה תב ןילופב סוחיה ילודגמ

 .ד"צ דומע ןהוזלכימ ברהל קידצל יבצ ףוסב קידצ תיב סרטנוקב

 בושאמאט ק"דבא רלעפצרעה לואש 'ר ברה

 דלונ) ץטיווארב כ'חאו גרעבסגינעק ק"דבא 'ילא עשוהי ןרהא מ"גהב
 ונממ ת"דיח םיאבומ ,ו*רת לולא 'ג שטיווארב רטפנו א"כקת שטאקאל ק"קב

 שטקאל ק"דבא שירעב בוד המלש 'ר ןואגה ןב א"כ ףד שלושמה טוחב

 ורבח (ב"ס הנוהכ ןורכז ג"כ 'יס ח"וא םירפא תיבב אבומ) אגולג אדרויפ
 ינש יכ ל"ז ט"שעבה רמא םהילעו ,שטירזעממ רעב 'ר יברה ק"הרה לש

 ,שטאקאל דילי 'יה שטירזעממ דיגמה יכ) שטאקול ק"קב םיעור ם"יבוד
 ינפ רפס שארב וספדנ וישודיחמ תצקו ,םירשימ דיגמ םש 'יה םירמוא שילו
 יברו (וסיג) לימארבאדמ ןתנ תיראש רפסבו ,םישנ רדס לע (ונתוח) עשוהי
 בובל שטשמאז אמלעח ק"דבא המלש 'ר ןואגה ןתח 'יה 'ילא עשוהי ןרהא

 םאדראטשמא קיידבא לואש מ"גה ןתח ש"זבו ,ם"במרה לע הנשמה תבכרמ ס"חמ
 ,.טאטשרעבלאהמ ףירח יבצ 'ר ןואגהב

 ס"חמ ץנימאק ק"דבא שלזיימ קחצי יבר ןואגה ןתח 'יה לואש 'ר ברה
 שי'זבו .(אשראוו אקארק ק'דבא שלזיימ שירעב יבר ןואגה יבא) תועושי ןסוח

 שילאק ,ץיחו יכדרמ 'רל ,זפ תרטעב כ"כ ,רענשערוו לארשי ברה ןתח
 /ה הרעה 34 דומע ,ח"צרת

 תרעק רפסו ןואג יאה ברל לכשה רסומ יריש רפסל המדקה בתכ אוה
 לעו ,ו"'צקת אנליוו ה'צקת אשראווב דחיב וספדנ ,יבוזא ףסוי יברל ףסב

 ,רפסה שארב ל"ומה ול ביצמש תרתוכה ןינעמו ,רואל ואצי ותולדתשה יפ
 ,הלהתלו םשל םסרופמה ,.הלעמהו סחיה עזגמ ,ריבגה ברהמ םכח יפ ירבד
 דלעפצרעה לואש ה"ומ (אשראוו) ונריע הפ םיססונתמה רזנ ינבאמ דחא

 .(י"כמ םקיתעה אוהש) םיספדנה םירפסה לע ותודע ןתי ,שטיוואר ק"דבאגהב
 'יהו ותריטפ םדוק םינש יתש תרמוא תאז ה"צקת תנשב ספדנ רפסה

 תמישרבו ,הראפתל םיססונתמה ןיב ...םיבושחה אשראוו יבשותמ רבכ
 קידבא דלעפצרעה לואש 'מ ברה םשרנ אשראוומ (ןיטנענימארפ) םימתוחה
 תודימתב בשייתהו טעומ ןמז בושאמוטב 'יה אוהש חיכוהל שי הזמ ,בושאמוט
 האלהל אשג קר הלהקה ידבכנמו ריבג 'יהש םיאור ראותה יפכו ,אשראווב

 תורעה אוהו להאה תועירי רפסב אבומו) ,וואשאמאט ק"דבא לש דובכה ראות
 יבר ותדלומ ריע םש לע ארקנ םשו (וניזאה תשרפב) אנבודמ בקעי להא רפסל

 ד"יה ץניצ 'ירא דודל עשוהי ינפה תודלות עשוהי תרטעב ןייעו שטיוואר לואש
 .(50 דומע ו"צרת איירוגליב קסוואקיב זנאצמ
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 ברל ףסכ תרעק יריש ןואג יאה ברל הצילמב לכשה רפומ יריש
 ברה ןתח ביל אדוי ר"ב ןעזאג אשוז רדנסכלא י"ע רואל ואצי ,יבוזאה ףסוי
 םינינפמ הרקי תנש ל"ירהב רודגיבא 'ר סופדב ,אשראוו ,שריה יבצ 'ר ןיידה
(1835). 

 .כ"גמ םשו אשראוו ק"קב ז"צקת תבט 'ג םויב ויבא ייחב רטפנ
 (א'צרת בוקרטעיפ) ליוק ק"דבא ןרהא מ"גהל ןרהא תיב רפסב ןייעו

 אפלא פ"ע ריש ךרדב לארשי ילודג ראש םע דחיב ודיפסמש 'ז שורד
 הרותב לודגה ברה אוה 'ד ריחב לואש םילודג ןב ספתנ בתוכ וילעו ,אתיב
 .לואש 'מ האריו

 :ותבצמ חסונ הזו

 רבק תבצמ
 ,םישרח םכחו ןובנ ומעב לודג ,ולמעמ חונמ שודק שיא אצמ הפ
 ,םישודק רוצ תבצחממ הרקי ןבא ,ולעפמ הקדצו ויעושעש לא תרות
 ,םיפנכ שרפ םיקחש יהבגל ףועלו ,וניעשפמ ללוחמ וימי יצחב ףסאנ
 ,םימשב לא לצב גנעתי ידש לע אוהו ,ונדבא דיבכה םצע ריאשה ונל
 ברהב וואעאמאט קיידבא לואש ה"ומ ,ןיסחויה תלשלש לודגה ברה ה"ה
 ןואגה דכנ ,שטיוואר ק"דבא ילא עשוי ןרהא ה"ומ י"נ ןואגה
 ק"פל ז"צקת תבט 'ג 'א םוי רטפנ ,עשוהי ינפ ס"חמהעב ג"הבכשר

 ה ב 3 ב-8
 תונברה רתכב שמיש ל"נה ברהש הנוכנ 'יאר יתאצמ אל יכ םא

 ונריע לע הנווכהש יאדוול בורק ןכא ,קצעיבוזאמ בושאמאטב רשפא וא ונריעב
 ,תוכומסה תולהקב תונברה רתכב שמיש הנשמה תבכרמ לעב ןואגה ונקזש ינפמ
 ברהל ןורכז תוחולב גרעבדירפ .ד .ח ובשח ןכו ,בובל ,אמלעח ,שטשאמאז
 .ןילבולד בושמוטב

 ו ל בו

 (ץיוואבארג) בושאמאטמ רעב רזעילא 'ר ח"הרה

 .טעומב קפתסמ 'יהו ,תודיסחו הרותב וימי לכ קסעש דיסחו ח"ת

 תופירחב קר אל ןייטצהו בושאמוטב אחסישרפ לש אירבחהל ךייתשה אוה
 אישהש אליטסואב הלודגה הנותחה לעו ... ושל לעב םג 'יה אלא חומה
 םע ותב תא זיכסענמ יכדרמ יבר ק"הרהב וואשיבורהמ ףסוי יבר ק"הרה
 ריעב עבקנ הנותחה םוקמו ,ליוודארמ קחצי יבר ק"הרהב ןד 'ר 'צ"הרה

 יקידצ בור זא ופסאתהו ,אוהה תעב ףסוי 'ר יברה ןכשמ םוקמ אליטסוא

 אטפאמ לארשי בהוא לעב ק"הרה תישארב ןעיצילאגו ןילופ איסורמ רודה
 וצר אחסישרפ ידגנתמו ,טתח 'יה ןד 'ר יברהש ןתחה לש וניקז 'יהש
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 םירחהל אטפאמ ק"הגה םיקידצה ןקז תואישנ תחת םיקידצה תפיסאב זא

 וניא וזה ךרדה םתעד יפלש ינפמ ,ןידיסח לכ םע אחסישרפמ יברה תא

 ללגבו ,(בנק-במק תואמ הלוגה יניע ריאמ רפסב תוכיראב ןייע) ק"הות י"פע

 קידצהלו אובל הצר אוהו ,אחסישרפמ םגוב 'ר יברה תא ןכ םג ונימזה הז

 תוכאלמ חולשל טלחוהו ,וחינה אל קצקמ יברה ודימלת לבא ,ותטישו ומצע

 ,((רוגמ ם"ירה ק"הגה -- הרותב לודגמ :תבכרומ אחסישרפ לש אירבחהמ

 ץילדעשמ אשוז 'ר צ"הגה -- םכח ,אצירגמ לבייפ 'ר ק"הרה -- דיסח

 - ןשל לעב ,אשראוומ ץיוורוה לארשי 'ר ח"הרה -- דיגנ ,קצאלאפ

  עסיל וידחי ודעונ םלוכו ,ץיוואבארג ,וואשאמאטמ רעב רזעילא 'ר ח"הרה

 .(רודה יקידצ לש סוניכ ותואב תודיסחב םתטישו םכרד תא קידצהל אליטסואל

 םהיתונעט ררועל וליחתה אתסישרפמ םנוב 'ר יברה ידגנתמ רשאכו

 ילודגמ בושאמוטמ רעבושטראי ילסוי יבר ק"הרה 'יה םירבדמה שארו ,יולגב

 םירחתהלו תודנל שרדש ,אטפאמ ק"הרה לצא ןופסו בושחו ןילבול ידימלת

 הלוגה יניע ריאמב םש ןייע) וירחא םיכלוהה לכ תאו אחסישרפמ יברה תא

 ,םירערעמה תונעט החדו רעב רזעילא 'ר ץפק זא (ויתונעט לכ נק 'יס

 לש המילש הדע הזכ ןפואב טופשל ןכתיה דאמ לודג שער לוקב קעצו

 ידובכ לכ תא :בותכ ו"ט תוא שגיו תשרפ (ז*טשת םילשורי) קידצ יתפשב (1

 וןיהש תעב יתימא שיאמ יתעמש ןכא ,דובכב ראפתי ע"סיצ ךיא הרואכל הומתו 'וגו

 ר"ומ שודקה ינקזל ל"ז םנוב 'ר יברה הוצ ,אליטסיאב ל"ז זובזעממ שודקה דכנ יאושינ

 ינקו חלשו ,ל"ז ינקזל דובכ השע ל"נה שודקהו ,םשל עסיש (ם"ירה ישודיחה) ליז

 וידימלת ילודגל ל"ז ב"ררה הארהו ,ךאמ דבכתנש ל"ז םנוב 'ר יברהל בתכמ ליו

 ל"נה בותכ שוריפ יתנבה הזבו .תואיגהמ קוחר הז המכ ואר ,ל*הזב רמאו בתכמה

 .ד"כע "וכו ש*בו .ה"ב דובכה ךלמל וריזחמו דובכה לבקמ אוה ךיא םהיבאל תאז ודיגיש

 יבר ויבאמ עמשש ל"ז ןיזדארמ ר"ומדא רענייל םחורי יבר ידידימ יתעמש (2

 ימה טבא תא םעפ לאשש אציבזיאמ בקעי תיבה ויבאמ עמשש םילעחמ ר"ומדא לישעה

 ילעב ויה אל אחסישרפב אלה ,הנותחל םיבושחה תוחילש לש ןינעה ול ריבסיש ,חוליש

 דועו אליטסואל תוכאלמה וחלש עודמ ,לוטיבב םהל םידגנתמה לכ לֶע וטיבהו םינדחפ

 םהירבד לכל םבבל תמושת תונפל םיכירצ ויה אל אחסישרפב ,םיבושח רתויה םישנאמ

 ושקב ( ד"ק) ןירההנסב אתיאד ,ול הנע .הנותחה לע םיקידצה סוניכב םהיתוטלחהו

 ויבא לש ונקויד תומד התאב ,ב*הועל קלח םהל ןיאש םיכלמה ןיב דחא דוע תונמל

 אלו םהילספסב שא התכחלו םימשה ןמ שא התאב ,וילע וחיגשה אלו םהינפל החטתשנו

 רבד אוה אבה םלוע לש ןמע אלהד השק הרואכלו ;וכו ק"ב תאצי ,יילע וחיגשה

 ק"ב האציש ומכו ,דבאי ימ וא ךייש ימל וקספי המהש הלעמלש ןיד תיבל ךיישה

 םיקסופש יפכש חכומ הזמ אלא ,הטמ לש ןיד תיבב וקספיש המ והל תפכיא המלו ,ףוסבל

 יקידצו ילודגמ בורה המה "ה הזה רודבו ,הלעמלש ד"יבב םיקסופ ןכ הטמ לש ד"יבב

 .ללכהמ אתסישרפ ידיסח תא ואיצוי המהש אחסישרפב וצר אל ןכלו ,רודה
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 תושגרתה תמחמו ,'וכו רקש תודוסי לע הנבנ לכהש קעצו ,םידיסחו םיארי
 םרו לודג 'יה אטפאמ ק"הרה דובכ רשאלו ,תולוק ילוקב קעצ ובר דובכו
 ,המ רביד אוה םאו ,לכה לע תלטומ ותשודק תמיאו ,םיפסאנה לכ יניעב
 רזעילא 'ר לש ויתחוכוה ירבדו ,וירבד תא שיא םוש החד אלש םטעמכ

 עמוש והנה רשא לע אטפאמ ק"הרה דגנ הסג העיגפכ םיארנ ויה רעב
 לוקב בישמ 'יה אטפאמ ק"הרה ותוא לאשש הנטק הלאש לכ לעו ,קתושו

 יבר ק"הרה ונבו ,םש ןיבוסמה םיקידצהל רבדה הרח הנה ,לודג שערו זוע
 רבדת המל יבא ,אטפאמ לארשי בהואה ויבאל רמא בוקניזמ ריאמ קחצי
 זא ... תוזע אלמ וירבאמ רבא לכ יכ םיאור וננה אלה ,הז שיא םע

 קעצו ,ובל הלגתנש דע ותנותכ ןמ ראוצה תיב תא רעב רזעילא יבר ערק
 ,תוזע לש והשמ ןאכ שי םא הזה בלה ךותב וטיבה !םיקידצ ,לודג לוקב
 םימש תארי אלמ והנה יכ ,ןכ רמאת לא ,ונבל אטפאמ ק"הרה רמא

 לש וחבשב רפסל (ןתוחמה לש ויחא) אלוואקמ ק"הרה ליחתה כ"חא

 םדוק דחוימ חילש וילא חלש אחסישרפמ יברה) אחסישרפמ םנוב יבר
 תבש) ל"זר ירבדב השענ המו :אלוואקמ ל"רל אטפאמ יברה הנפ ,(הנותחה
 ןוצרב אלש 'ינרק ןיבש העוצרב תאצוי התיה ע"באר לש ותרפ (ד"נ
 אלש ךותמו התיה ותניכש לש אלא התיה ולש אל אתיירבב אינתו ,םימכח
 הלאכ םירבד 'יהי אלש גיהנמה רומשי אל המלו ,ומש לע תארקנ הב החימ

 יברה םיקידצה ןקז יפמ םיאצוי ל"נה םירבד ועמשנ רשאכ 1!וידימלת ןיב
 שיגהל ףיסוה רעב רזעילא 'רו ,אחסישרפ ידיסח תוכאלמ הלהבנ ,אטפאמ

 ריאמב םש האר) ןניררבמ ירורבל אכיאד אכיה ,לודג לוקב קעצו ,ויתונעט

 אחסישרפ ידיסח תומוקמ המכב ,אוה ךופהנ ,ףיסוהו (תוכיראב הלוגה יניע
 אטפא ידיסח דחא םוקמבש ךיא טורטורפב רפיסו ,םידיסח ראשמ םיפדרנ

 תא סג ןפואב םהינפב וזיבו דאמ םהל םיקיצמו אחסישרפ ידיסחל םיפדור
 יברה הנע זא ... !ח'ת תוזבל רתומ םהל עודמו אחסישרפמ םבר דובכ
 רעב רזעילא 'ר חתפ זא ,וללה תוישעמה לכמ םיעדוי אל ונחנא ,אטפאמ
 םישאה םדוקמש אטפאמ ק"הרהל הריקדב זמר ...ותרפ !יבר הלודג הקעצב

 הזב ואר ןיבוסמהו ,םערכ ולפנ םירבדה .אחסישרפמ יברה תא וז הנעטב
 וצר םידיסחהמ םיברו המוהמ התשענו ,אטפאמ יברה לש ודובכב הסג העיגפ

 ךרד ןחלשה לעמ ץפק ,הוהתנש המ האר אוה .רעב רזעילא 'ר תא תוכהל
 ... ריעהמ ףכית חרבו ץוחל חותפה ןולחה

 ולת םיעמושה לכו ,ומלועל רעב רזעילא 'ר ךלה ךכ רחא רצק ןמז
 ישודיח לעב ק"הרה ,.אטפאמ ק"הרה דובכב עגפש הז רבדב ורדעה תביט
 קר ,קדצב וירבד לכו לודג דיסח 'יה רעב רזעילא 'ר יכ םא רמא ם"ירה

 אמלע יאהב 'יספרטמל ליקש אטפאמ יברה דגנ הז ןושלב רביד רשא ינפמ

 ,תעכ ןוילעה םלועב םש ומוקמ המ עדוי ימ הז לכ רחאו .ומלועל רטפנו

 .אטפאמ ק"הרה דובכב העיגפ והשמ ודי לע םרגנש רחא
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 בושאמוטמ רעטנרעליג ילשריה 'ר ברח

 קצאקמ ק"הרה תיב ןמאנ לעבייל שריה יבצ 'ר צ"הרה לש וסיג

 ל"הרהל כ"חאו ןילבולמ יברהל דוע עסנ .רעוואשאמאט שריה 'ר ארקנה

 ןגנמ לעב 'יה .בושטידיזמ ץ"רהמ ק"הרהל כ"חאו אטפאמ לארשי בהוא לעב
 ,תודידי המ רמזה ןגנל ודביכ אטפאמ ק"הרה לצא 'יהשכ א"'פו אלפנ
 לארשי בהָפאהו ,שפנה תולכ דע עיגה הגרע ךל ישפנ ןכב חרחהל עיגהשכו
 .תוקיבדהמ ותוא וריעה ,םהיא טעוועטַאר ,קעצ

 יברה לצא רעוואשאמאט שריה יבצ יבר וסיג םע דחיב 'יהשכ א'פ
 ,דחא ךרדב אל לבא ,ץורל םילוכי ילש םיאבצה ינש יברה רמא ,ןילבולמ
 ,הזמ הז ושרפתנ ןילבולב רבכש 'יה ןכו ,תרחא הניפל הנופ םהמ דחא לכ
 שריה יבר וסיגו ,םינותמה םיקידצל ומצע קבד רעטנרעליג ילשריה יבר
 ...קצאקב כ"חאו אחסישרפב םיפירחהמ השענ רעוואשאמאט

 ןיטשפע יולה שיביל 'ירא 'ר םסרופמה צ"הרה םע ומצע ךדש
 אשנ רעטנרעליג עשוהי ריאמ 'ר דיסחה ג"הרה ונב יכ בורזוא ק"דבא ל"צז
 ,אלראט ,ץיווייר ,תולהקב ד"בא בר 'יה הזה ונב .בורזואמ צ"הרה תב תא
 רתכב שמשו םימי ךיראהו בוטנמילק ריעב הנורחאבו עילאוויקסנאק
 ונבמ .א"צ ןב ותויהב רטפנ ,הנש םיעבשל בורק ל"נה תולהקב תונברה

 םיבושח םישנא בושאמאטב ויצלח יאצוי ויה 'ילא השמ 'ר ח"'הרה ינשה
 יכדרמ ר"ב הנוי 'ר הקירמאב תעכ םיאצמנ ח"וימ .השעמ ישנאו םידיסח
 .סליה טסראפב בר בוטנמילקמ רעטנרעליג ףסוי 'ר ברהו בושמוטמ רעטנרעליג

 א רי בו

 ארקנה לעבייל לארשי ר"ב שריה יבצ 'ר ברה
 רעוואשאמאט שריה 'ר

 דכנ ,ב"וש םש 'יה לארשי 'ר ויבא ,ט"נקת תנשב איירוגליבב דלונ
 ק"דבא בקעי 'ר ןואגהב וואפעזוי ק"דבא 'יהש בושמוטמ יבצ 'ר ןואגה ברה
 זא .הרות םוקמ זא התיהש הכומסה דארגינראט ריעל דומלל עסנ .(* ילאקס

 ק"רבא שריה יבצ יברל סחימש 'ה הלבט ןיועל ל"ירל ראפ עזגב יתיאר (*

 ברה לע רישה תדובע לעב לש וסוחי לכ ףקוז אליממו ,רישה תדובע רפסה ףאפעזוי

 הה רישה תדובע רפס רבחמה םש ןעי ,תוישרפה בריע כ"חמבו ,ףאפעזוימ שריה יבצ

 םג ,בקעי ר"ב שריה יבצ יבר ומש ףאפעזוימ ברהו ,לאפר ר*ב יולה שריה יבצ יבר

 הניב ירמא רפסבו 'לו ט"כ 'יס האובת ירפ ת"ושב אבומה וואפעזוימ שריה יבצ ברה

 ,וואפעזויו דארבינסארק ק"דבאו בושאמאטמ "יה אוהו ץנימ "ה ותחפשמ םש (אובת)
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 םסרפתנש ימ ,םָאטשרבלה למייח יבר ריעצה יוליעה לש ורוא חורזל ליחתה
 "םיח ירבד, לעב םשב םסרופמה קידצהו קסופה םשב רודה ןואגל כ"חא
 .הרותל וברקו דימתמו ןקמע תונורשכב ןיוצמ רוחב וב האר ח"דה ,זנאצמ

 ,וחור ראשו ויתונורשכ תא רוכזיו וב רכז ותביש ימיב םגש םירמוא
 שיוורעדעפ ַא טכַאמעג םיא ןופ ןבָאה ןוא ילכ אזַא ןעמונעג ןבָאה ייז ,אטבתהו

 .(טוטרמסל והוכפהו הזכ ראופמ ילכ וחקל)

 אוהו תונוזמ ול ןתנש דבכנ ב"עב תב בושאמאטמ השא אשנ אוה
 השענ רשא לדנעמ יבר דיסחה זא רג בושאמאטב .הדובעו הרותב קסע
 תוצירחב ודכל לדנעמ יברו ,קצאקב םסרופמ ר"ומדאל םימיה תוברב
 בהלנ דיסח השענ ותעפשהבו אחסישרפ תודיסח יפנכ תחת וסינכהו ולכש
 תועובש אחסישרפב הליב .םיעבשומ םידגנתמ ויה ונתוחו ויבאש הז תורמל
 דמלש רועישהב ןכ םג ףתתשהו םהה םימיב םיקיתו םידיסח גהנמכ םישדחו
 איבמש ,זל דומע א"ח שדוק יפרש חיש ןייע) וידימלת םע םנוב 'ר ק"הה
 .(רועישה תעב שודיח רבד א"פ רמאש המ םש

 וקלחתנו אהחסישרפמ םנוב 'ר ק"הה רטפנ לולא ב"י ז"פקת תנשב
 ק"הה ונבב ראשהו וואשאמאטמ לדנעמ יבר ק"ההב ורחב םבור םידיסחה
 השענו לדנעמ יברל ושפנו ובבל לכב רשקנ שריה יברו ,השמ םהרבא יבר
 בושאמאט תא לדנעמ יבר בזע רשאכ ט"פקת תנשב .ותיב ןמאנו ונימי דיל
 ,קצאקל ולהא קתעיו וילע בושטראימ ילסוי 'ר יברה לש תקולחמה ינפמ

 ,ח"ירת השרו ,השמ ןבא ןייע) קצאק תיב ןמאנ ראשנו שריה יבר ותא ךליו
 רבושמוט שריה יבצ 'קה :םתוח ,זדאלמ ןזחה רעטומלרעפ רזעילא יברל
 םיבתכמ הברה םיאצמנ הלוגה יניע ריאמ רפסבו .(א"טילש קצאקמ ברה תיבמ

 .קצוקמ יברה תדוקפב ונממ
 ל"ז ם"ירה ישודיחהל דוד יבר ונב בתכ ,קצאקמ יברה הלחשכ

 .אוביש אוה םג שקיבו םותחה לע אוה םג אב ,אוביש
 םייסמ קצאקמ ק"הרהל ובתכמב אקראוומ י"ר ק"הרהו ,קידצו ח*ת 'יה

 רדנסכלאמ ךינעה 'ר צ"הה .י"נ שריה 'ר ףירחה ברה ידידיל םולש תשירדב
 וילע רמא רדנסכלאמ צ"ההו ,ונתח 'יה ץנילאממ לשיפ 'ר ונב ,ומע ןתחתה

 .רעגרעב י"רל לארשי תחמש) הדע ךושמל יואר אוה יכ
 וסיג) יקסמילאזורי באז םחנמ מ"גה ןתח 'יה לאומש עישוהי יבר ונב

 םימכח תפיסא ןוחריב ספדנ קצארעסמ ןייטשניועל ףסוי יבר בתכמ אוה הזל רוקמהו

 תיתחפשמ תוברק םוש ול "ה אלו ,אינאטנא רעיירבגריב רטלא ךרועה ,ב"רעת ןויס

 רישה תדובע לעב שריה יבצ יברל קרש ,ך"יה אילאפארטסואמ ןושמש יבר שודקה סע

 ץר ורפסב גנילדירפ שריה יבצ ברה לש ותועט רחא ךשמנ הארנכו ,ומע תוברק "ה

 .57-56 דומעב ץנימ שריה יבצ יבר תכרעמב ןייִעו ,יבצכ
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 ,זדול ,זרעיגזב צ"ומו בר (יוואנאכעשטמ יודנאל ילמהרבא יבר ק"הגה לש
 .קצאק ק"דבא הנורחאלו הבונאי

 םבור ,הדעה הקלחתנ ט"ירת טבש ב"כ קצאקמ ם"רהמ תריטפ רחא
 ,דוד 'ר ק"הרה ונבל םטועמו ם"ירה ישודיח לעב ק"הגהל רוגל ועסנ
 ר"ומדאה תיב רובע תודמעמ ץביקש ?יה ותסנרפו ל"ז ם"ירהל רוגל עסנ אוהו
 ןימינב יבר ,ל"ז קצאקמ ק"הה ינב ועסנ ותעפשה פ"עו ,קצאקמ ןקזה
 .רוגל ,םהרבא 'ר ןואגה ונתחו השמ םחורי יברו

 ק"הרה 'וחמל רדנסכלאל עסנ ו"כרת רדא ג"כ ם"ירה תריטפ רחא
 .תמא תפשהל עסנ ,ל"רת רדא ח"י ותריטפ רחאו ךינעה 'ר

 ,בושאטס ק"דבא טראביורג בייל הדוהי 'ר ברהל ןורכז רפסב ןייע

 דומע ו"פרת זדול הרוסמ תאצוה ,םימיענב םילבח ת"וש ס"חמ ,אטנאראט

 תא בטיה עדי רשא ,קצוקמ חקפ םינומש ןב ןקז ינפל הרקנ םש 9

 ,ותומ ירחא יכ ,יל רפיס םידיסח ירופס ןומה ךותב ,לדנעמ 'ר יברה
 אל רשא רבושאמוט שריה 'ר ברהב ובילעה ונב דוד יבר יצירעממ םיריעצה

 תואירקב ,םיארפ ילולעתב והוררמיו ,רוגמ ם"ירה ידיסחמ יהיו ןבב קיזחה
 .תונולח ץופנו ןולקו זוב לש

 התיה ןיטלפ-ןב םסרופמ שיא די םג יכ ,אוה ןינעמה רקיעה לבא
 רפסמה אוהו ,םתאירקכ ארקיו ,םהישעמכ השעו ללוהתה אוה םגו ,םמע
 ךאלמב אלה !םיערופב התא םגה ,יברה ךיבא יבא הלקמ התא, וב רעג

 םירשע ךשמב רשא ,יברה ךיבא יבא הלקמ התא שריה 'ר ינפ תא ןולק
 .ל"כע *ול בורק רתויה םדאהו ודוס שיא ,ותיב ןמאנ שריה 'ר 'יה הנש

 .קצאקמ ר"ומדאה לש להאל ךומס כ"נמו א"לרת ןושח 'ז רטפנ

 וריע םש לַע ראשנ ולש יוניכהש ,בושאמאט םש תא חיצנה אוה
 ."רַעווָאשַאמָאט,

 ראפ ןהכי ס"חמ ןידנעבמ ק"דבא ךינעה ךונח 'ר צ"הגה :ויצלח יאצוימ
 אנתח א"טילש ןיוועל ריאמ קחצי יבר םסרופמה יאדוגאה ןקסעה ונבו
 השמ 'ר ינבו שטשאמאזמ גנילדירפ תחפשמו ,רוגמ ר"ומדאה האישנ יבד
 ,.בושאמאטמ טשרעפ

 גילעז סחניפ ,וואלאקאס םוחנל הנעמ סרטנוקב ותדלות תוכיראב ןייע
 שריה יבצ ברה ודכנל יבצכ ץר רפסב וסוחיו ,ב"צרת ,זדול ןאמסקילג

 .ח"רפת אשראוו ,ץיוואקסיבמ גנילדירפ

 ור גו
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 בושאמאטב ר"ומדאו ד"בא זיוהיינ שיבייל 'ירא 'ר ברח

 םימ ס"חמ יכדרמ מ"גהב בונאי ק"דבא סיזעק ףסוי יבר ק"הגהב

 ביל אדוהי מ"גהב קסירב ק"דבא יבצ לאומש מ"גהב ס"ש לע םיקומע
 ןואגה עזגמו ח"בה לעב לאוי ונבר ןואגה ןב לאומש מ"גהב קסירב ק"דבא
 .בובלמ טרופיפאר ןהכ םייח יבר

 בורקמ .המרב הדעה גיהנה ,ןובנו םכח ,םסרופמ קידצו הרותב לודג

 סוחיה ,ם"ירומדאבש םיליצאהמ 'יה אוה ,וליצב ףפותסהל וילא ורהנ קוחרמו
 ,אמלעח ,בוטרעוועל ,ק"דבא סיזעק ףסוי יבר ק"הגה ויבא ,ולצא ליחתה אל
 רוא לעב אטפאמ לריאמ יבר ק"הגה ונתוחו .ארקנ וז ריע םש לעו ,בונאי
 םימסרופמ םיקידצו ןילבולמ יברה לש וידימלת ילודגמ 'יה םהינש .םימשל
 שיקריס לאוי ונבכר דע ןב רחא ןב ךשמנ וסוחי ,ידיסחה םלועב םילבוקמו

 ,זיוהיינ ותחפשמ םש ארקנ וז השגדהלו (ח"ב) שדח תיבה לעב אקארקמ
 תיבה תוניפ רפס שארב ספדנה (87 דומע) תיבה רהב הארו לודג ןסחי 'יה
 יבר ק"הגה םע ומצע ךדתשהל הצר םימשל רואהש תעבש ,ןהוזלכימ ברהל

 יברהל עסנ ילאגיפ ותב רובע ןתחל שיבייל 'ר ונב תא חקיל סיזעק ףסוי

 ססהמ לבא סיזעק ףסוי יבר ברה ןב םע תודבכנ ול םירבדמש ול רפיסו ןילבולמ
 והומכ ןסחי התא םג ול בישהו ,לודג ןסחי אוהש ןעי ומע ךדתשהל הצרי אלש
 = .וניבא בקעי ןב יול ונינקז דע יול ןב יול ךתוא האור וננהש

 תוביבסב ול וכייתשהש תואלחנהו רפכהו ,ןיסכנ ריתע שיא 'יהו

 התיה ברה לש הזוחאש ושוריפ ,אקוואניבאר םשב כ"חא ארקנ ,בושאמאט

 ,םדוקמ
 ומוקמ אלממל אוה הנמתנ ,בונאיב ד"באל ק"הרה ויבא לבקתנשכ

 ,39 דומע (ד"סרת ןיימד טרופקנארפ) ,גרעבדעירפל ןורכז תוחול) םילעחב
 רמל *םילעחב םידוהיה תורוקל, רמאמב ב"סרת גרוברטעפמ ףסאמב ןייעו
 ק"דבא ראותב רתכנ ל"ז ונתוחמ םימשל רוא רפסה לע ותמכסהבו (רענלימ

 הנתינ םילעחמ המכסהה יכ) א"ירת תנשב לבקתנ םשמו ,תולילגהו אמלעח
 םידממב ת"ורומדאב גוהנל לחה םשו ד"בא ברל בושאמוטל (י"רת תנשב

 .םיבחר
 דוחיבו לודג לקימ יהו ,ה"ואב תולאש קספ לעופב תונברב שמיש אוה

 'יה הז םע דחיבו ,לודג רימחמ 'יה חספל עגונש המ לכב קר םישנ תולאשב
 וילא ואבש הביבסה לכמ םידיסחהמ ץוחו ,ת"ירומדאה ר"תכ לש ותואישנ גהונ

 גרעבמעל (ןייטשרעלאח) עשוהי םרכ רפס שארב ספדנה ןיסחוי תליגמב ןייִע (*

 ראובמ םשו) בושאמאט ק"דבאו בונאי ק"דבא סיזעק ףסוי 'ר ברה 'ז תוא ,ט*נרת

 םג ,בושאמאטב בר 'יהש הזמ םיעדוי םניא םה וידכנ לצא יתרקחש יפכ ןכא .(וסוחי

 .ונריע ינבר תמישרב ויתגצה אל ןכל .בושאמאטב יתויהב הזמ יתעמש אל יתודליב
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 הניב ירבד הדגהב ןייע) ,םש ישנאו םינבר םידיסח ול 'יה וליצב ףפותסהל
 םשב הרות ירבד איבמש .תוכמ רשע ןינעב אלאיבמ קחצי בקעי 'ד ק"הרהל
 צ"ההל ארגיא ףסוי םהרבא תודלות רפסב ןייעו ,בושאמוטמ שיבייל יבר ק"הרה
 ןיברוט ק"דבא ויבאמ ת"ד איבמ ,חספ ינינעב (ח"צרת איירוגליב) ןילוזמ
 שיביל יבר ונבו לאיחי יבר ק"הרהו (בושאמוטמ שיבייל יבר ק"הרה םשב
 ,ויתוגרדמ ריתסהל 'יה וכרדו לודג ןתוונע 'יה .וליצב ופפותסה בורזואמ
 .והילא יוליגל הכז וידיסח ןיב תכלהמה הדגאה יפכו

 תורצחל עסנו רודה יקידצ ינפב ומצע עינכה ותואישנ ימיב וליפאו
 .אזלעבמ םולש רשו ןיזורמ י"ר ק"הרה לש םשדק

 ,אצינשיוומ יאליע יבד 'ירא לעב ק"הגה ,רודה ילודג םע ןתחתה
 .ונתח 'יה בונאי ק"דבא ץישפיל בוד םייח 'ר צ"הרה ונבש

 בקעי יבר ק"הרה ונבש ,אצינלעגאממ לאיחי ריאמ םייח יבר ק"הגהו

 ותבמ דילוהו .ינשה ונתח 'יה ,בקעיל תמא ס"חמ בודנעלב קידבא אריפש
 יבר (ב ,םחנמ ףסוי יבר בודנעלבב ומוקמ אלממה (א : םיקידצ םינב השמח

 לש ורוכב ונב חקור רזעלא יבר צ"הרה ןתח ץינזאקמ רזעלא גילעז 'ירזע

 יבר (ה ,אלאיבמ השמ יבר (ד ,אצירגמ 'יעשי יבר (ג .*אזלעבמ םולש

 ונבו ,בונאשקמ דוד יבר ק"הרה ןתח 'יה אוה -- קיטישרפ"ויווקמ םולש

 יבר ק"הגה תשא 'יחת אגיפ תינברה יבא אוה בוחטסנעשטמ רודגיבא יבר

 אוהש ןישילאקמ ןנחלא 'ר ק"הרה ודוד ןב ןישילקמ גילעז יבר םע ופילחהל אל (*

 ת"הע םולש בהוא רפסב ןייעו ,זלעבמ םולש יבר ק"הרהב בוראקמ השמ יבר ןתח 'יה

 ,השרוב ץינזאקמ יברה אריפש ךלמילא יבר ק"הרהב זדולמ ד"יה אריפש םולש יברל

 ק"כש תעב :"גו ןטקה םכיחא הזה פ"הע ץקמ השרפב ט"*צרת תנש אשראוב ספדנ

 רזעלא יבר צ"הה ונתוח ןחלש לע ךומס "יה ץינזאקמ ל"צז א"זעא ק"הרה ר"ומזאא

 לצא ולכא ל"צז זלעבמ םולש יבר ןקזה ק"הה ידכנ לכ רשא י'יה םגהנמו ,זלעבמ לי'צז

 ל"צז גילעז יבר צ"הרה אוה ל"צז בוראקמ השמ יבר צ"הה ןתח םג םש ייהו ל"נה םנקז

 בקעיל תמאה ןב גילעז יבר אוה) ר"ומזאל ןירוק ויה םהיניב ןמסל ידכו ,ןישילאקמ

 אזיפשואב תוכוסה גחב א"פו ,המוקה רצק ייהש ינפמ לעגילעז רעניילק רעד (בודנעלבמ

 ק*הרה המת ,לגילעז רעניילק רעד ר"ומזאא וגיברל ןירוקש עמש רשאכ ,אקידצ ףסויד

 רשאכ שריפו "הי לודג ןטקה הז םתרמא רשא ןטקה םכיחא הזה רמאו ל*צז ןקזה

 דבאנ רשאכו ,עודיכ ק"וקי יפוריצ ב"ימ דחא ףוריצל זמרמ דחא לכ ה"י יטבש ב"יה

 קידצה ףסויו ,ויחא לשו ולש םיפוריצ ינש ויתחת ויחא ןימינב השע ,קידצה ףסוי םהמ

 אוה הז אלה ,םתרמא רשא ןטקה םכיחא הזה רמאיו ,וילע תאז ריכהו ותוא האר רשאכ

 אוהש זמרו ב"י אירטמיגב הזד הזה ןושלב זמורמ ילוא) .ל"דו םיפוריצ ינש ףרצמש

 .(םיפוריצ ב"יה םילשה
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 י"ע גרהנ קצאלפמ םייח יבר ונבו ראמטאס ק"דבא א'טילש םיובלעטייט לאוי

 .וילא הבושת ח"ר 'יס רהציו שורית ת"ושבו .ד"יה לגרמ תולילע י"ע םינלופה

 'ך יברה ק"הרהב בוגאלאגמ ןיבור לדנעמ םחנמ יבר ק"הרה וסיגו
 .ונתח 'יה ףסוי בקעי יבר ריעצה ברה ונבש ;ומע ךדתשה ץטישפארמ רשא 'ר

 דארבמ ןיבור לקחצי יבר צ"הרה ונתחש ,חקור םולש יבר ק"הגהו
 ק"דבא ילתפנ 'ר ברה ונבש ומע ןךדתשה בולאקאסמ ךלמילא יבר ק"הרהב

 .השאל רמת ותב תא חקל בוחידאר

 ,יקלאזמ רשא יבר (א :םינברה וירחא חינהו וימולע ימיב רטפנ
 ונתח (ד ,ץאשמ ץטיוואקשאמ ילהשמ יבר ונתח (ג ,דארבמ שיבייל יבר (ב
 תוארל ויצלח יאצוי לכ בושחל יתנווכתה .בונידיוקמ וואלרעפ 'ימחנ יברד
 אצי אל יכ םא ,קצאק-אחסישרפ ידגנתמ ם"ירומדא םע קר ומצע ךדתשהש
 .ילסוי 'ר יברה ומכ יולגב הפונת תמחלמב

 ,הנש ה"נ ןב ר"תכ תנש הרות תחמשב רטפנו םימי ךיראה אל םלוא

 .ורבק לע חטתשהל וכלה וידיסח (ותאווצ יפ לע) הבצמ םוש ילב להאב רבקנו
 .ומוקמ אלמל לבקתנ לאומש לארשי 'ר צ"הרה ונב

"6025 

 כושאמאטב ר"ומדאו ד"בא ,זיוהיינ לאומש לארשי 'ר ברה

 בקעי יבר ח"הרה ןתחו ,בושאמאט ק"דבא שיבייל 'ירא 'ר ק"הרהב
 לחנש ת"ורומדאהו תונברה לש םירתכ ינשב שמיש אוה ,רעקשטילעיוו שריה

 םויב וימולע ימיב רטפנו ותכלממ לע םימי ךיראה אל םלוא ,שודקה ויבאמ

 .ט"פכרת תנש בא ג"י
 יברל םחנמ ןינב סרטנוקב וספדנ שיבייל יבר ויבאמו ונממ הרות ירבד

 .ג"צרת ןילבול שטשאמאזמ שריה יבצ
 בזע תוקולחמה ינפמ ןכא ,לריאמ יבר צ"הרה ורוכב ונב שרי ומוקמו

 ףסוי יבר ק"הרה ויניקזמ תונבר תקזח םש ול 'יהש םילעחב בשייתהו ריעה

 .שיבייל 'ר ונבו ,סיזעק

 םולש 'רו ףסוי 'ר ,קסיזדארגב דבכנ תיב לעב השמ יבר ,וינב ראש
 ברה ריעצהו ,לאקיסמ ברה ןתח שילעש ק"דבא סחניפ יבר ג"הרה ,ויחב ורטפנ
 .בושאמאטב צ"ומ ןמחנ 'ר

 צ"ההב םוחנ 'ר ,וזאחילאבמ וזאלרעפ לישעה עישוהי ברה 'יה וינתח

 .ץיוואדארמ לארשי 'ר צ"ההב רעגאה ברה רובמאסמ ירוא 'ר

 כמ
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 אמלעה ק"דבא זיוחיינ לאיחי ריאמ 'ר ברח

 תנשב דלונ .בושאמוט ק"דבא זיוהיינ לאומש לארשי 'ר צ"הרהב

 תודיסחהו הרותה יכרד לע ויבא יכרב לע ךנחתנו לדגתנ ,בושאמאטב א"ירת
 ,דסח תרות ס"חמ ןילבול ק"דבא ןמלז רואינש יבר ןואגהמ הארוהל ךמסנו

 ק"דבאל לבקתנ ל"רת תנשב .ח"בהו אטפאמ םימשל רוא לעב ק"הרה דכנ ,

 < ר"ומדאו ד"באל ויבא ידיסח י"ע לבקתנ ויבא תריטפ רחאו ץשילעס
  לבקתנו אמלעחב בשייתהו בושאמאט בזע תקולחמ תמחמ םלוא ,בושאמוטב

 לע חטתשהל ונריעל הנש לכב אב 'יהו ת"ורומדאב םש גהנו ד"באל םש
  .לביטש רעמלעח ארקנ 'יהש ונריעב םידיסח תיב ול 'יה םג .ויתובא ירבק

 'ושותו הצע ונממ תונהיל וילא ורהנ םיברו ,ותקדצו ותמכחב םסרופמ 'יה
 ט"סרת ןילבול אטפאמ ריאמ יבד וניקזמ םימשל רוא רפסה לע ויתומכסה

  ונב .ה"צרת תנשב רטפנ .ו"סרת ןילבול ץינזאקמ ילהשמ יברל השמ תלהק
 = ד"ומדאה יקסרבט יכדרמ 'ר צ"הה ןתח 'יה לאומש לארשי 'ר ג"הה ודיחי
 : | | = -  .םילעחב ומוקמ אלימו בעיאלמ

 גהנמה 'יה םלצא ,םינפבמ ותחפשמו לשיבייל יבר לש להאה תרוצ
 "יה אל לתוכה לע וליפאו ,םרבק לע הבצמ םוש ודימעה אלש
 ביבס קר ,םש םירבקנה תומש ריכזהל ,הקיקח וא המשרה ףוש
 ונבו שיביל 'ירא יבר ורבקנ םשו ,ץע לש רדג ףקומ 'יה םרבק
 ל*ז ןמחנ יברו םילעחמ לריאמ יבר וידכנו לאומש לארשי יבר
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 כושאמאטב צ"ומ זיוהיינ ןמחנ 'ר ברח

 צ"הרה ודוד ןתחו ,זיוהיינ שילארשי יבר צ"הרה לש ריעצה ןב 'יה אוה
 בוקשראג ריעב בר 'יהו ,ותדלומ ריע בזע תקולחמה ינפמ ,בונאימ בוד םייח 'ר
 ס'נמחנ יבר םשב ארקנו הלפתה תיב ומצעל דסיו ,בושאמאטל אב םשמו
 רטפנ .ריעב צ"ומל ימשר ןפואב לבקתנ הנושארה המחלמה רחאו -- לעביטש
 .ח"פרת לולא ב"*י םויב

 "ףא 'ר ברה ,קסוואקיבמ חקור ילבייל 'ר ברה ןתח ,בוד םייח ,וינב
 ,בונאימ בוד םייח 'ר צ"ההב ןאחואמ ץישפיל השמ 'ר צ"הה ןתח שיבייל
 ץוח אקירעמאל ורגה וינב לכ ,ליסעפ ,יזעק ויתונב ,ריאמ ,סחניפ 'ר ח"הרה
 תיבה גיהנמ 'יהו ,ומוקמ אלממל בשחנ 'יהש שיבייל 'ירא 'ר ברה ונבמ
 ,קראי אונב םיאצמנ םהינבו ,איסורב ותשאו אוה ורטפנ ל"ז ויבא לש שרדמה
 חקור לארשי רמ יזעק ותב ןב םלוא בושאמאטב וראשנ ןמחנ יבר לש ויתונב

 .אקירעמאב אצמנו ןיד ךרוע אוה

"2% 

 כושאמאטב צ"ומ יקסוואנאי ןרהא כקעי 'ר ברה

 .תבש ינוקת םירקיה וירוביחב םסרופמה ןישילאזמ השמ 'ר ציהגה ןב

 .דועו לארשי תלואג ,םילהת לע קדצ טפשמ
 תמדקהב בתוכו ,אסילמ תעד תווח לעב ןואגה ידימלתמ 'יה אוה

 םינש ולצא יתדמלו יתשמשו, (ט"נרת בוקרטעיפ) ת"הע בקעי תיב ורפס

 ןירועישה דבלמ ,הלילב ידבל ימע דמלו ויניעב יניח ןתנ ת"ישהו ,תובר
 וסירכ אלמשכ כ"חא ."הבישיה לש דמח ירוחב לכ םע דמל רשא ןרדסכ

 ילעבו םש ישנא םיקידצ רפעב קבדתהל םינפלו ינפל סנכנ םיקסופו ס"שב

 שודקה ידוהיה ויה תודיסחב ויתוברו ,המכחה לצ םלצב ףפותסהו תפומ
 רימזאקמ י"ר ,אקראוומ י"ר ,אחסישרפמ םנוב החמש יבר ק"הרה ,אחסישרפמ
 בוראקב כ"חאו בושאמאטב הליחתמ הארוהה סכ לע בשיו ,םיקידצ דועו

 םשו ,רדנסכלא ק"קב ןורשי תדע גיהנמו ד"באל לבקתנ וימי ףוסבלו ןישילאזו

 חמשי לעב ק"הרהו ,ונממ ךרבתהלו ויפמ חקל לבקל םידיסח וילא ורהנ

 םגו ,הלענו דיסח קידצל םסרופמוע ותמכסהב בתוכ רדנסכלאמ לארשי

 םירבדו ,הדובעלו הרותל לארשי ינב תובל םיביהלמ המה םישודקה וירבד

 'להו ,תועושי לעופל םסרופמ 'יה ."י"נב תושפנל הלעת תואפר המה הלאכ
 תנשב רטפנ .ל"ז ויבאמ דמל רשא י"ראה יבתכו הלבקב הבחר העידי ול

 ןייעו - ןילקורבמ י"נ םיובנענעט לאכימ 'ר דיגנה ח"הרה ח"וימ .ט"כרת

 .תוטמשהב
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 םיברב שרד רשא 'וכו םירקי םישורד 'ד ידעומו הרותה לע בקעי תיב
 רשא 'וכו םימש תאריו הדובעו הרותל לארשי ינב בל ררועל ותבשב תבש ידמ
 ק"הרה ורומ ,אחטישרפמ ידוחיה ק"הגה םיקידצה ויתוברו וירוממ עמש
 המכמ דועו רימזאקמ ק"הרהו ,יקראוומ ק"חרהו אחסישרפמ ב"שרהמ
 ה"ומ 'וכו םסרופמ דיסחו קידצ ג"האמה ברה ק"כ תאמ 'וכו םיקידצו םינואג
 ,רעוואנאי השמ 'ר ארקנה ןישילאזמ חשמ !'ר ק"הרהב ל"'צז ןרחא בקעי
 .ל"צז ץינזאקמ דיגמהלו ןילבולמ יברהל קהבומ דימלת

 וימי ףוסבלו ןישאלאז ק"קבו םושאמאט ק"קבו ,בוראק ק"קב ד"באר

 .רערנסכלא ק"קב ד"כאר

 דחא שיא בושאמאט הפ יל ולאשו :'א רוט 'ג ףד תישארב תשרפב

 תוולהל ונמצע םיחירטמו םיעגימ לארשי ינב ונחנא הז המל ריעה ימכחמ

 ךרטצת לאו לוח ךתבש השע ל"זרא אלהו 'וכו םיגדו רשב לע ,תבש דובכל
 ...ול בישהל םימשה ןמ יל ועייסו .תוירבל

 תנש) הלא םימיב ונל 'יהו :'א רוט ז"י ףד יחיו תשרפ תלחת םש

 םימחר ונל ןתנ וימחר בורב ת"ישהו ,הער הריזגה (תבטב הרשע ג"רת

 ,וז הנש לע זמר (קחצי יבר) יקראוומ ק"הרהמ יתעמשו .'וכו ךלמה יניעב

 הארנ םג .ויאריל 'ד דוסו ,ח"חפדו ג"רת אירטמיגב ךב חטוב םדא ירשא
 לכ לע אליעל האטלשל אחישמ אכלמ ןימזו ל"זו יחיו תשרפ רהוזב זמר יל

 יתעדלו ,ש"ייע אתתמו אליעמ ןוהיפקות ארבתלו ,ם"וכע ןימעד ןינרחא ןיליח

 קיפל ט"רת לע א"רבתלו ל"י וא ,יששה ףלאל ג"רת זמר ארבתלו תלמ
 לאו ,ול הכח דוע המהמתי הלילח םא יבהואו ינב םנמא .הרהמ 'ה וניכוי

 תובר תודוקפ ונל 'יה רבכו ,ץקה קוחדל לבל ונעבשנ רבכ יכ ,שאיתת

 לארשימ תושפנ המכ עדוי ימ רשא ,תמא 'יה םלוכ יאדו םנמא ,םיזמרו
 הלואג ףא םוי לכב הסנרפ המ ז"צ 'פ יחיו ר"דמ ראובמה ד"עו) זא ולאגנ
 .ש"ייע םכותב ינכשמ יתתנו םהב םייקתנו (ש"ייע םוי לכב

 ל"ז רבחמה ןב קסאלמ יקסוזאנאי 'ילדג 'ר סופדה תיבל איבמה
 .יקסוואטאכלעב המלש 'ר סופדב ט"נרת ,בוקרטעיפ

 תומפכפ ה

 טבש ג"כ ,ה"הללצז ק"ההב (רעגיצנאד) קחצי לארשי לאימחרי
 .רדנסכלא ח"נרת

 ןהכה קודצ יבר ק"הגה ודוד תדוקפב .רימזיוצמ ןאמפיל רזעילא בקעי
 .ןילבולמ

 .ןילבול י"במל ו"מ רבדמב 'ה ,רגייא ל"ז ק"ההב םהרבא

 .עצווארטסא ק"דבא יולה לאיחי ריאמ 'קה
 .וואנישמא ק"פוח ה"ללצז ק"ההב םחנמ

 .קסמאדאר ק"פוח ץיוואניבאר ל"צז ק"ההב ןהכה לאקזחי
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 .וואלימירקב ררוגתמ ץיוואניבאר לי'צז ק"ההב ןהכה ןתנ
 קסיזדארג ק"פוח לאיחי םייח ברהב לארשי 'קה
 ןישילאק ק"פוח רשא ה"ומ ק"הרהב םולש ריאמ 'קה
 .רוגמ א"ברב םחנמ סחנפ
 .ח'גרת בא םחנמ ד"כ זדאל ק"דבא לזיימ םייח 'ילא

 .עשפסאר הפ ח"נרת םי"ינומטמל ד"כ ל"צז לאונמע ק"ההב השמ םהרבא
 .חלנרת חלש 'ד ץליפ ק"פוח גרעבנעטאר 'ילא סחנפ
 .ק"פל ן"וששב י"במל ב"מ קיראז ק"פוחה עשוהי

 .ח"נרת םינומטמל ו"כ קסמאדאר ק"פוח ץיוואניבאר ןהכה ריאמ יבצ
 .בולעלמ ד"ר ק"הרה דכנ םארבלאוומ יולה דוד ריאמ רטלא
 בולסידיאוו ק"פוח (גרעבנעטאר) יילרהומ ברהב ןבואר םייח םהרבא

 .ח"גרת חלש 'ג

 םינומטמל ז"כ בוחטסנעשט ק"דבא (שא) יבצ דוד ר"ומאאלב םוחנ
 .חי'גרת

 "ירקככמ₪92

 בושאמאטו יירוג ק"דבא ףראשדרעווש שירעב בוד 'ו ברה

 ס"חמ ס'דיגמ םעד רזעילא 'ר ארקנה ןילבולמ רזעילא 'ר צ"הה ןב

 ד"באר ןרעפלייה רעב בוד 'ר מ"גהב ,חספ לש הדגה לע רזעילא קשמד
 -ליבמ גרעבנייוו (לקנארפ םימואת) ריאמ לאקזחי מ"גה ןתחו ןילבולב מ"מו

 ,םעט ךורב לעב ןואגה יחא טסאווכיוואזמ שיביל אדוהי 'ירא מ"גהב איירוג
 עטנ קחצי מ"גה ןתחו ,ותיבב דמלמ 'יה ותולגתה םרט שודקה ידוהיהו

 .ןילרעב ק"דבא שריה יבצ 'ר ןואגה דכנ איירוגליב ק"דבא רענילרעב

 אלו בתכו וילא הבושת ד"כק 'יס אנינת בישמו לאוש ת"ושב ןייע
 ל"עו ןילבולמ דיגמה צ"הגה דכנ אוהש יל רמאש קר בישהל יתיצר
 .ו"כ ?יס ז"עהא 'יח שפנ ת"ושב ןייעו .בישהל יתרמא

 הא = ר"י בו

 בושאמאטב ץ"ומו ד"באר טיירטשנעבעה ןתנ 'ר ברח

 צ"ומל ד"כרת תנשב לבקתנ םשמו ,יקסור אווארב ץ?"ומ 'יה םדוקמ
 יניתנ שוריג תעשב ה"מרת תנשבו ,שטשאמאז ק"דבא כ"חאו ,בושאמאטב

 ,אלשימערפ ק"קדבארל לבקתנו שטשאמאזמ והושרג ,ןילופ שיסורמ אירטסוא
 .כ"גמ םשו שטשאמאזמ ברה והוניכ םשו



 תרקי תנפ 1%6

 יברל בוט דבז ירפסב ונממ םיאבומ דודיח ירבדו הרות ישודיח הברה
 יבר ירפסבו (ה"גרת אלשימערפ) הרותה לעו ס"ש לע ידארבמ סרעפאפ באז
 .שטשאמאזמ יברה םשב ותוא םינכמו אלשימערפמ סיפדמ רעללאנק םייח

 (220 דומע) םילשורי ןינב סרטנוקב יקסמלשורי השמ ראב ת"ושבו
 םתוחו תיטתשינ ןינעב סיקלעמש קחצי יבר ןואגהמ הבושת תאצמנ 'ז 'יס

 שיבייל אדוהי 'ירא ,טיירטשנעבעה ןתנ 'ר אלשימערפמ צ"דבה ףירצב םש
 .ןאמדלעפ בקעי השמ ,סלזיימ

 .קהבומ הארוה לעבו םכוחמ םכח ,םוצע ןדמלו ןהבא רב 'יה

 לואש ףסוי יבר הלוגה רואמ ןואגה םע ת"ושב הברה בתכתה אוה
 "ס ד"ח אנינת בישמו לאוש ת"וש האר .בובל ק"דבא ל"ז ןהאזנאטאנ

 ד"באר י"נ ןתנ ה"ומ לדגמו זועמ ג"האמה ברה ב"של ט"כו םולש :ג'פ

 םיצוחנה םיבתכמ הברה םע ק"שב לומת ינעיגה ובתכמ ,בושמאט 'קב ץ"ומו

 ב"ש דובכ לא 'ולש :ט"צ 'יסב םש דוע .המידקה טפשמ ל"עמל יתתנו

 ובתכמ ,בושמאט 'קב ד"בארו צ"ומ ש"ה ןתנ ה"ומ םסרופמה לודגה ברה

 .המידקה טפשמ ול יתתנו םיצוחנה םיבתכמ הברה ףוריצב םויה ינעיגה

 אוואר ק"קב צ"ומוד דוע ותויהב ב"ק 'יסב .וילא הבושת 'ק 'יסב ש"וע
 לא ט"כו 'ולש :ד"כרת תנשב בתכנ ,ג"'ק 'יסב םש דוע .ה"ק 'יסב ןכו

 ףנוה רשא טיירטשנעבעה ןתנ ה"ומ 'וכו ק"שנב ג"האמה ברה ב"ש דובכ
 רשא הבוט הרושבהו ובתכמ ,בושמאט 'קב צ"מו ד"בארל תויהל םרוהו

 ינאו ,הלילב לומת ינעיגה בושמאט 'קב צ"מו ד"בארל לבקתנ יכ יתרשבתנ

 תונקותמו תורשי תוארוה תורוהל 'ד והחילצי ט"זמ תכרבב ותוא ךרבמ
 תכרובמ לגר 'יהיוה המה ץראב רשא םישודקה ויתובא דובכלו ול יוארכ

 .הכרבו הבוט םולש ול 'יהי םמולשבו ריעה ישנאל

 בישהל ןתנש המידק ןידה םגו בובלמ ןואגה וריתכהש םיראותהמ
 אבומ ןכו ,הארוהו הרותב ותולדגו ותובישח םיאור ויתולאש לע םדוקמ

 .םינורחאה ת"וש ירפס הברהב

 הא: -- רבו

 בושאמאט ק"דבאו ץ"ומ לצעג םיקילא (כקעי) 'ר ברח

 םוימ (ח"כ 'יס ז"עהא) סקאוו א"חר ןואגהל 'יח שפנ ת"ושב ןייע
 ה"ומ ת"שכ םסרופמה ףירחה ברה ידידי דובכ לא :ר'תכ תנש א"נמ 'ה
 ג"האמה ברה :והרתכמ ט"כ 'יסב םש .וואשאמאט ק"דבאה ליצעג םיקילא
 :ב"1נ 'יס ז"עהבא םשו ,ליצעג םיקילא ה"ומ םסרופמה דיסחה יקבו ףירחה
 שיייעו ,ליצעג םיקילא ת"שכ הלהתל םסרופמה יקבה ףירחה ברה דובכ לא
 הארנכו ,"ריתהל הצור םכתלהקד שודקה ברה ךא* בותכ עצמאבו ,ט"מ 'יסב



 127 ןילבולד-בושאמוט ק"קל ןורכז

 ברעתה אל הל'עשוהי 'ר צ"הרה יכ ,זיוהיינ לשיבייל 'ר ק"הרה לע ותנווכ
 .ז"טרת-ד"ירת תנשב 'יה השעמהו ,הארוהב

 ,בקעי םש תפסוהב קר ,וילא תובושת הברה שי בישמו לאוש ת"ושב

 םיקילא בקעי ה"ומ הרותב גלפומה ברה דובכ :ל"ש 'יס א'ח ק"דהמ ןייע
 םיקילא בקעי ברהל :כ"ג 'ו 'יס א"ח יאתליתו ,בושאמאט ק"דבאה ליצעג
 ק"קד ץ"ומ רותב קר והרתכמ ט"ס ט'יס יאשמיחבו ,בושאמאט ק"דבא ליצעג

 .בושאמוט
 א"י רפסה ףדו ו"ס ט*ל 'יסב ד"וי לע (תעד ףסוי) לואש ירבד רפסב

 י"נ ליצעג םוקילא בקעי ה"ומ ברהל בושאמאטל ש"מ ןאכ קיתעא 'ד רוט

 תומודא תודוקנ םיאצמנש המב ,תבט ב"כ ר"תכ תנשב בושאמאט ק"דבאר
 'וכו ןירשופ תקידב לע ךומס אלו ףולקל םש ד"בא חונמה ברה רמאו ,האירב

 .ש"ייע 'וכו דבלב ןירשופ תקידבב יגס ד"נעפלו

692% 

 בושאמאט ק"דבא 'ילא קחצי יבר ברח

 עודי אל וייח ימימ םיטרפ .שטיבול ק"דבא םחנמ השמ 'ר צ"הגהב

 תא ולבק וירחאו ,בושאמאט תא ד"לרת תנשב בזע תקולחמ ללגב קר ,יל

 -אציבזיא דיסח 'יהש יתעמש יתודליב .שיפנעגיור השמ יבר ,קינלעמחמ ברה

 ח"ת 'יהו ,בושאמאטמ והושרג וז תודיסח לע תודגנתהה ינפמו ןיזדאר
 א"מרל בא דבכי רפסב .ררבל לכוא אל םירבדה םינכ םא לבא .גלפומ
 .ומש אבומ ,ג"פרת בוקרטעיפ ,ןעדלאוו

 "כמ

 כושאמאט ק"דבא שיפנעגיור השמ 'ר ברה

 עילאוויקסנאק ק"דבא שיבא םהרבא מ"גהב לשיפ םירפא 'ר ח"הרהב
 קינלעמחב כ"חא ,עילאוויקסנאק ריעב ד"בא םדוקמ 'יה .א"מרהו ה"לשה דכנ

 .כ"נמ םשו ,בושאמאטב וימי ףוסבו
 תא ריכהל דוע הכז וימולע ימיב ,בהלנ דיסחו הרותב לודג 'יה

 ספדנ ןהכה ילארשי יבר ונתחל לארשי תיראש רפסבו ןיזורמ י"ר ק"הרה

 ול שיו ,רודה ילודג םע בתכתה .וינפ תומד רייצמ ובש בתכמ ונממ

 קינלעמח ק"דבא ותויהב ר"ידת תנשב הבתכנ ,רוגמ ם"ירה ת"ושב תובושת

 ,קזחה שיטפ לארשי רנ יקבו ףירח לודגה ברה יבוהא דובכל ...והרתכמו



 תרקי תנפ 8)=1%

 שי ןכו .לארשי ילודג יניעב וכרע תרקי לע םידיעמ ל"ז ם"ירה לש וירבד
 .בושטאכאסמ רזנ ינבא ירפסב וילא תובושת

 אצי ('ד 'יס ח"וא) ל"צז שילאקמ סקאוו א"חר ןואגהל 'יח שפנ ת"ושב
 םינברה תומיתח ןיבו ,י"א יגורתאב תאצל תחקל קרו ופראק יגורתא רוסאל
 .י"נ השמ 'ר (יקצאנידרא) בושאמאטמ ברה אצמנ הכלהל ומע ומיכסהש
 .ג"לרת טבש ב"כ הבושתה ךיראת

 שדוקה לצב ףפותסה דוחיבו ורוד יקידצל וימולע ימימ וילגר תתכ
 דיגמה לצא כ"חא ,זנאצמ םייח ירבדה ,אצוואלדישמ ד"נר ק"הרה לש
 לבקתנ בושאמאטב וידיסחל קסירטמ דיגמה ק"הרה תצע פ"עו קסירטמ
 מ"גהל דוד ןינב רפסב ןייעו .ם"רת תנש ןושחרמ י"ח רטפנ .ד"באל םש
 ק"דבא שלזיימ 'ילא סחנפ מ"גהמ דפסה ,ג"ערת אשראוו ,שלזיימ בוד דוד

 .בושאמאטמ השמ 'ר ברה לע רבחמה ןב בושרעיוז

 ותבצמ חפונ
 .ק"פל םידוהיל דבכ לבא השמ לבא 'יכב ימיו תנש

 לליהו קעז וינע יה דיסח יה

 ללמי ימ ותלהת לודג בר

 ללהי עמושה לכ ,הרותב ותואיקב

 לארשיב השע הקדצו תמא טפשמ
 לא ישרוד לכל ,רפעכ ושפנ םש

 לאירא תלוג שאר ,לודגה רואמה ברח
 היהללצז לשיפ םירפא ברהב השמ ר"הומ
 א"מרהו ה"לשה דכנ ,בושאמוט ק"קפ ד"באה
 ןימיה ץקל דומעיו םולשב חיני

 קפל ם"רת ןושחרמ יי'ח םורמל הלע השמ
 .ק"פל םידוהיל דובכ לבא השמ לבא 'יכב ימיו תנש

6925 

 בושאמאטב ד"באר לישנא םהרבא 'ר ברה

 לואש ףסוי יבר ןואגה דימלתו (ךיירטסע) ןעיצילאג דילי 'יה אוה
 ושרגש תע א"מרת תנשב קר ,עודי ןיא וואשאמאטל עיגה יתמ .בובלמ
 בובלב בשייתהו בושאמאט בוזעל חרכומ 'יה ךיירטסע יניתנ לכ איסורמ
 תבצמ תרדסב האר .ריעבש םיליצאה םידמולה ןיב בושח םוקמ םש ספתו
 ןיישרשיפ באז רמל ,בובלב ןילבולד זיולק רמאמב ,בובל תלהקל ןורכז
 .(ביבא לת ,ח"ישת זומת 'ט ,םירעש)
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 ,הז זיולק אצמנ 'ינשה המוקב יוואמיאב בוחרב רשא ד"מהיב ןינבב

 ,וידיסח י"ע ןילבולמ הזוחה ימימ דסונ ,בובלב ןזיולקה יקיתוומ 'יהש

 םיריבג ,השעמ ישנאו םידיסח וירפוסו וימכח ריעה ישאר הב וללפתהו

 ימ) רעגניטיא אשטיא 'ר ןואגה םהיניבו ,הלעמה םורמ םישיאו בל יבידנ

 ריעה יליצאמ) טרופיפאר ילצרעה 'ר ריבגה ,(בובלב ד"בא כ"חא 'יהש

 בושאמאטמ ד"באר לישנא םהרבא 'ר ברה ,(ולצא ודחאתה הלודגו הרותש

 .דועו (ל"ז לואש ףסוי 'ר ןואגה לש ודימלת)
 ברה רכזמ םימתוחה תומש ןיב ,ב"נרת גרעבמעל ,הנומתה רפסב

 .בושאמאט ק"דבא לישנא םהרבא

 א - רי יבא

 בושאמאטב צ"ומו ד"באר רעגניז ןהכה לאומש 'ר ברה

 ייבוט מ"גהב אשראוומ ףירח השמ 'ר צ"ההב קצניקמ 'יעשי מ"גהב

 ט"שעבה ידימלתמ ,שדח הדש ק"דבא השמ 'ר ק"הרהב ןישטקטש ק"דבא

 .קיראז ק"דבא שריה יבצ מ"גהב ,ובר לצא זיבזעמב כ"נמו

 םישודקה םיקידצה לצב ףפותסה ,תודיסחב קסועו הרותב לודג 'יה

 ל"והש ,קיש ם"רהמ יטוקיל רפסב ןייע) ןיזורמ י"רו אזלעבמ םולש רש

 אב תשרפב ,ק"פל ץק תע אב תנש שטאקנומ ,ןהכ סחנפ ףסוי 'ר ודכנ

 יפמ עמשש בושאמוט ד"באר לאומש 'ר ברה ר"ומזאאמ עמשש הרות איבמ
 .ל"צז זנאצמ םייח ירבדהל תועיבקב עסנ ךכ רחאו .(ל'צז אזלעבמ ק"הרה

 תכסמ לע םישדח םידגמ רפס רבחמ אשראוומ םחנמ סחניפ מ"גה ונב
 לשממ ותמשנו ושפנ רסמ םוי לכב, המדקהב וילע בתכ הרז הדובע

 ,ותלפתב ול 'יהש תוקיבדו הבהאהו האריה לדוג רעשל ןיאו ,ותלפתב

 ."תכל ענצה 'יהו ,רתסנו הלגנב הרותב קסע םוי לכבו

 א -- ריק -בא

 רקגניז ןהכה םחנמ םחניפ 'ר ברה

 העודי התיהש אמילב אמעט ומאו ,בושאמאטמ צ"ומ לאומש 'ר מ"גהב

 'ך ח"הרה לש ותב תב תינקדצו המכח השא התיה איה .לירעמעט םשב
 ק"דבא ךאברוא יבצ דוד 'ר ק"הגה דכנ אווארמ שילזיימ שירעב בוד

 ט"שעבהש ,בולסינאטס ק"דבא שיביל 'ירא 'ר ק"הגהב בולהאמו ץינמערק

 .ך"שה דכנו ,תוארונ וילע דיגה
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 ןייעו .איירוגליב ק"דבא ןאמרעבליז יכדרמ בקעי מ"גה ןתח 'יה)

 ףירחה ךרבאה דובכ, :ז"פ 'יס ג"ח אמקבו ,ז"סק 'יס א"ח יאתילת מ"ושב

 ובתכמ ,בושטאמ ק"קב י"נ יכדרמ בקעי ה"ומ ותדמ ידכ אצמו דימתמ ןונשו

 רשא וחבשב גילפה ובתכמ איבמה שיאה יכ ןעיו ,רבעה ק"שע יל רסמנ
 יתבתכ ןכ לע ,ותנשמב הפי ןמיס הארו 'ה תרותב הגוה הלילו םמוי
 ."הרותב ובבל ביהלה ןעמל תורוש הזיא ודי לַע

 לדגתנ םשו שטירזעמב ריבגל תאשינ לידארפ ומאו רענ ודועב םתיתנ
 ,הרותב ןדקשו יוליע 'יהש ינפמ דאמ ובישחהו ,פ"לרח ברה ד"באה לצא דמלו

 ןילקרטל וסינכה אוהו קסירט ידיסחמ בויצאממ קחצי 'ר תב הנח השא אשנ

 ףוסבלו בויצאמב כ"חאו קיצרופב ול 'יה הנושארה תונברה תרשמ ,תודיסחה

 .איירוגליבב

 שודקה דיגמה לצב ףפותסהו םיפוגיסו םיתינעתב הברה וימולע ימיב

 השריג איסור תלשממש רחא) איירוגליב ק"דבאל לבקתנו ,קסירטמ א"ר

 לודגל םסרופמ 'יה .(ל"ז אלשמידארמ לעגנע לאומש 'ר ןואגה םשמ
 ד"בא ןואגהו ,שא דיפלכ 'יה ללפתמ 'יהשכו ריבכ קידצו הרותב

 ךומסה ברה םעו איירוגליבמ ברה םע רשא רמאו ,דאמ וחבש ל"ז ןילבולד

 רחא לבקתנש ,ק"ז בייל לאומש 'ר ןואגה זא םש ןהיכש) ןישערבעשמ ול

 .הרות ירבדב חחושלו רבדל לוכי יננה םהמע (לדאפ אלאיב ק"דבאל ךכ
 תובושתו תולאשו א"מ ןמיס ןידנעבמ רכששי ירבד ת"וש רפסב אבומ

 יפ ייס ןיקצאלק 'ילא רבד ,ה"כק 'יס שטירזעממ אריפש א"ירל לארשי תרזע
 י"רה מ"גהל (ח"צרת אשראוו) םהרבא יתפש 'דיח םע ולש הלאשה לכ םשו

 א'עש ז"לש 'יס ח"וא רזנ ינבא ת"ושבו ,'ב 'יס בולסידאוומ גרעבנעטאר

 .וחבשב דאמ גילפמ אוהו ,דועו ח"נר 'יס ב"יק-ד'ע 'יס ד"ויחו פ"ת ט"ית

 איירוגליב תבש תוכלה ג"מפ לע הור ןג רפסב ,וספדנ אל םיבורמה ויבתכ
 אצמנ ביחארמ 'יעשי יבר צ"הגה ירפס לעו ,ונממ המכסה אצמנ ב"רעת

 זייב איירוגליב ריעה הינש םעפב םירטסואה ושבכשכ ,תורעה םע ויתומכסה

 לכב זא הצרפש ל"ר ירעלאחה תלחמב תמו ,ןילבול חרב ה"ערת זומתב
 .לארשימ םיפלא ופסנו הביבסה

 ןתח ןאמרעבליז םולש 'ר םידבכנ םיתב ילעב וידכנ ינש ורג ונריעב
 ,רעצנאלג ןהכה לארשי 'ר ןתח ןאמרעבליז לארשי 'ר ויחאו אריפש רזעילא 'ר
 .(ל"ז קחצי 'ר מ"גה ונב ינב בושח ירובצ ןקסע םג 'יה םולש 'ר

 לכ קסעו ונתוח תריטפ רחא איירוגליבב בשייתה לידנעמ סחניפ יבר

 בושי בוקיזד ריעל ץ"ומל םשמ לבקתנו הקוחד התיה ותסנרפ לבא ,הרותב םויה
 .בונישעיצ לצא

 מ"ר 'יה בר ןמז םגו ,השרוב צ"ומ כ"חאו ןישטנעל ק"דבא 'יה

 "9 'סמ לע םישדח םידגמ ס"חמ .ל"ז ןימיזדארמ ר"ומדאה תבישיב

 לע םלש רוביח ולצא רדוסמ 'יהו אמגודל קר 'יה הזו ,ע"רת בוקרטעיפ
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 רפס ל"והו ,םימכח תקדצ רפס םגו ,ןישודיק הציב םיחספ תוכרב תותכסמ
 .ע"רת איירוגליבב ספדנ ,ג"מפ לעבל ןוקירטונ

 189 דומע ז"טשת ביבא-לת ,גרעבנארק ,איירוגליב ןברוחב יתיארו

 אל גרעבדירפ דקע תיבב -- תוכרב ס"מע ןורכז ינבא ינשה ורפס סיפדהש
 .דלישת רייא רפסהב תוילגרמ ןבואר תמישרב אל ןכו ,הזכ רפס אצמנ

 אצינלעגאממ לישעה עשוהי םהרבא ר"ב רזעילא 'רל תעדה דוסי רפסב

 ותמכסה אצמנ ,ב"רעת אשראוו א"ח אטפאמ לארשי בהואו ץינזאקמ דיגמה דכנ
 .אשראוומ (םימכח ירבד רודמב)

 רטפנו וועקיזד יראטסב ץ"ומ 'יה רעגניז ןהכה השמ 'ר ברה ונב
 וינב ראש .איסורב הנוכיתה איסא לובמאזד ריעב ג"שת תנשב וימי ימדב
 ותמיתחב עדונה וא יקסוואשראוו קחצי רמו ,רעגניז .י .י םירפוסה םה
 .איסורב ןאטסקאזאק ,לובמאזדב כ'ג הרטפנש עבש תב ומא םש לע ,סיוועשאב

 ףד לכ לע םירואיבו םישודיח .ז"ע תכסמ לע םישדח םידגמ
 י"שר ארמגה רואיבו טשפל םיעגונה םייחרכהה םירבדב ףדו

 רואיב וב ףעתסי םיקרפלו ,ם"רהמו א"שרהמו ל"שרהמו 'סותו
 .ע"יז ע"שהו ם"במרה םיקסופה ירבד

 רעגניז ןהכה םחנמ םחנפ תעד םדאל ןנוחה תרזעב יתרבח
 ברה ר"ומאאלב אשראווב תעכו ןישטנעל ק"דבא םינפלמ
 .'וכו ןילבול ךלפ בושאמאטמ ל"צז לאומש 'רה 'וכו ג"האמה
 .ןאמלאפ ךינעה ךונח 'ר סופדב ,ע"רת בוקרטעיפ

 תומ כ פ ה

 .ר"תע רדא 'ט ןימיזדאר ה"ללצז ק"הרהב לדנעמ םחנמ ןרהא
 .ריתע טבש ו"כ איירוגליב ק"פוח (ןאמרעבליז) יכדרמ בקעי

 .ר"תע המורת 'א ,ןימיזדאר ק"דבא לאומש 'רה צ"הגהרהב רטלא 'ימחנ
 .ט"סרת מ"ומ 'ה אשראוו ק"קפוח ססאלבנעראה 'יחתפ
 .ר"תע הוצת 'ב ,קסנולפ ק"דבא ןהוזלכימ לאקזחי יבצ

 .די בתכב םירפסה רדוסמ י'חת אצמנש בתוכש המדקהב ןייע
 .ן"רהו ף"ירה ירבד בשייל םימכח תקדצ ,תותכסמ לע םישדח םידגמ
 ,ס"שב י"שר לע ם"רהמו א"שרהמ לש תוהימתה בשייל י"שר תקרדצ

 .י"כב וראיענו
 רביחש (תיחצנ השודק 'ימי בור הרוהט המשנ ת"'ר) ןקירטנ

 םימואת ףפוי ר"ומ 'וכו הרותה רש קהבומה ןואגה ונבר

 ספדנו קתענ םידגמ ירפ ס"חמעב א"דפפ ק"דבא ה"הלצז
 אבוה 'וכו ל"ז רבחמה ןואגה לש ושדק די בתכ םצע ךותמ

 םחנמ פחניפ ה"ומ 'וכו ג"הואמה ברה 'וכו י"ע סופדה תיבל
 -נעל ק"דבא 'יה םינפלמ בושאמאטמ רעגניז ןהכה לידנעמ
 איירוגליב ,(ענלאמכארק בוחרב) אשראוו הפב ץ"ומ תעכו ןישט

 .גרעבנענארק עטנ ןתנ 'ר סופדב .ר"תע תנש
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 ןהכה לארשי 'ר 'וכו דיסחה דיגנהל הדות תרכה שי המדקהב
 אוה רשא ,בושאמאט ק"דבא השמ מ"גה ןתח (יקסנייציזראג)
 .סופדה תיבל ואיבהלו וקיתעהל רפסה ןתנ

 השמח יפ לודג 'יה י"כהש ,םירוטה בתוכהל רמא ל"נה לארשי 'ר
 דבאנ ראשהו ,תישימח קלח קר סיפדה סופדה תואצוה תמחמו ,ספדנהמ
 .הנושארה המחלמה ימיב

 לדנעמ םחנמ ,לאלצב השמ ,רוגמ רטלא יכדרמ םהרבא : תומכסה

 הסונב ,רוג רצחמ םלוכ) רטלא קחצי ,רטלא ריאמ ,ריאמ בקעי ,רטלא

 רגיא ביל י"רהמ ק"הרהב םהרבא ;רוג ח"סרת לולא ח"רדא 'וכו חקא איג
 לדנעמ םחנמ ןרהא ;באליפ ריע ח"סרת א"נמ 'ב ,ןילבולמ ה"הלקוצז

 ד"כ ,בולאקאס קצאקמ גילעז קחצי ;ןימיזדאר ק"פוח ע"יז ה"הלצז ק"ההב

 םישקבמה םינבר םינשו םירשע לש המישר דועו .אשראוו ט"סרת תבט
 .רואל איצומה רזעב תויהל

 הא -- בו

 רערנעלאה שינאמ ר"ב ןהכה בקעי ברה

 ד"באר רעגניז ןהכה לאומש 'ר דיסחה גי'הרה תב אטוי הרש ותשא

 ק"קב צ"ומו ץייד ,הארוה לעבו גלפומ ןדמל 'יה אוה .בושאמאטב צ"ומו
 .ע"ק יס םימואת מ"רל יאתילת ןיירוא ת"ושב רכזומ .ןיראמאפ

 כ"חאו שטאקנומב ןראגנואב ררוגתה ד"יה סחניפ ףסוי 'ר ח'הרה ונב

 ,םחנמ ירבד ירפס רואל איצוה ,זלעב דיסחו לודג ח"ת 'יה ,ילעהטאבמאסב

 יפמ םעמשש זלעבמ םולש רשמ תורות איבמ םש) קיש ם"רהמ יטוקיל

 ילעהטאבמאסמ רעדנעלאה קחצי םהרבא יבר ונב ןב .(לאומש ברה וניקז

 יבר ויבאמ םישודיח ,ט"ישת ןילקורב ,"םידגמ תישאר, ורפס ףוסב סיפדה

 םש ףרשנו ץיזלעבל והוליבוה הנש ב"ע ליגב ותויהב .ש"ייע סחניפ ףסוי
 'רו ותחפשמו 'יעשי 'ר ,ותחפשמו םייח 'ר וינב םע דחיב םשה שודיק לע

 ןייע .ד"יה םהידליו רבחמה תשא בקעי תב הרש ותלכו ותחפשמו דוד השמ
 .ד"כשת ןילקורב ,םהרבא ינפ ורפס תמדקהב

 קיש ם"רהמ ןואגהמ םירוביד יטוקיל קיש ם"רהמ יטוקיל
 סופדב שטאקנומ .םישודקו םינואגמ םירקי םילימ המכ דועו
 .ץק תע אב תנש דעירפ טע ןהאק

 ינקזמ יתעמש רשא םירבד המכ יתפסוהו :המדקהב בתוכו
 ומצעב עמשש בושאמאט ק'דבאר 'יהש לאומש ר"הומ צ"הרה
 אזלעבמ היהללז םולש ה"ומ צ"הרה םישדקה שדוק יפמ
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 איצומה .ןיזורמ ה"הלצז לארשי ה"ומ םישדקה שדוק צ"הרהמו
 .ןהכה סחניפ ףסוי 'קה רואל

 קיטסירפמ לדנעמ םחנמ 'ר 'וכו ק"הגהל םחנמ ירבד
 ףסוי 'קה שדחמ דואל איצומה .'וכו בונאמירב דובכ ותחונמו

 .שטאקנומ ץק תע אב תנש דעירפ טע ןהאק סופדב .ןהכה סחנפ

 הא -- רי --בצ

 בושאמוט ק"דבא יקפוואקדיש רזעילא ר"ב יבצ ןרהא םייח 'ר ברה

 ץישפיל לליה מ"גה דימלת 'יה ,ו"כרת תנשב דלונ ,אטיל לבחמ ואצומ

 .הלכשהו לוח ידומילב םלתשהו לודג ןעדיו אלפנ ןשרד 'יהו ןילבול ק"דבא

 םיליכשמה ב"עבה י"ע לבקתנ ןילבולמ ברה ובר תצלמה יפ לע ה"נרת תנשנ

 והובישחה ב"עבה םגו ,םע ןומהה לצא דאמ בבחתה .בושאמאטב םעטמ ברל

 ןינמ בור ווהש םידיסחה לבא .תונוממ ינידב ויקספב וחוכ ואר טרפבו

 םג ,ל"צז עשוהי 'ר צ"הה ופדר דוחיבו ,ותורמ ולבק אל ריעב ןינב בורו

 א"פו ,בושמאטב תיקודאהו תידיסחה חור יפל התיה אל ותיב ינב תוגהנתה
 עטנ ומכ 'יה ותיב .ןגוהכ השאר התסכ אלש ותשא ללגב ותרוכשממ ותחפ

 אוה לבס וימי לכו םש םלקאתהל לוכי 'יה אלש תינלופה תודהיה םרכב רז

 'א רדא ט"י ,הנושארה תימלועה המחלמה ימיב רטפנ .ונממ םהו םידיסחהמ

 ןגב ןדע ,ה"סרת בוקרטעיפ ,ןגב לויט םירפסה לע המכסה ונממ וספדנ .ו"ערת

 יס ד"וי רזנ ינבא ת"ושבו .שטשאמאזמ רונש לאנתנ יברל ע"רת איירוגליב

 ןה ,ןוממב תונבר תונקל ורסאש ןילופ ינבר ראש ןיב ותמיתח אצמנ ה'פת
 .ונממ הבושת (יקסנייציזראג) לארשי תיראש רפסבו .ותלוז וא ומצע י'ִע

 הא = ל ---בא

  ר"יה בושאמאטב ץ"ומוד רעמאהקראטש יולה באז 'ר ברה
 ךעניווס ק"דבא 'יה םדוקמ

 אריו םכח שיאו קהבומ הארוה לעב 'יה ,הארוה הרומ רעלעג ארקנה
 המחלמ ץורפב ."ךמע, לצא בבחתה דוחיב ,ריעב ביבח 'יה דאמו םימש

 .תוערפה תעשב אניירקואב םש גרהנו איסור קמועל טלמנ הנושארה תימלועה

 ןייע .רעשטלעוו עטנ ןתנ 'ר ינברה ל"והש םירפס לע תואצמנ ויתומכסה
 .קעניוס ק"דבא םדוקמ 'יה אוה .וכרעב

 א - "ד -בא



 תרקי תנפ 14

 בושאמוטמ איינ ןתנ ר"ב איינ לדנעמ םחנמ 'ר פרח

 רישעהו םילוגדה םידיסחהמ 'יה ויבא ,ולמרת תנשב וואשאמאטב דלונ
 תודיסחה םלועב תוליצאה תוחפשמ לע תבשחנ התיה אייג תחפשמ ללכב .ריעבש

 .קצאקמ לדנעמ 'ר ק"הרה לש וסיג 'יה איינ תיבל ןושארה .אינלופב

 ףפותסהו ק"הותב דימתמו בגשנ יוליע וימולע ימימ 'יה לדנעמ 'ר
 ןואגה ונב לצא כ"חאו אציבזיאמ בקעי תיב לעב ק"הרה לש שדוקה לצב

 םעטמ כ"ג רשאתנו אקנעבודב ברל הנמתנ ג"נרת תנשב .תורהט ירדס לעב

 כ"חא .ןיזדארמ ןואגה וקחר הז ינפמו ,זנעצ סגנודליב ול 'יהש הלשממה
 דע ד"בא םש 'יהו רוג ידיסחל ברקתנ םשו רימזיוצ ק"דבארל לבקתנ
 יס ןילבולמ ןיקצאלק א"רל הכלה רבדב אבומ .ז"צרת תנשב ןורחאה ומוי
 .ט"פ ב"ל 'יס ג"ח םימיענב םילבח ב"פ--ג"ל

 ומסרפתנש 55 דומע ,ך"שת לולא בי תרבוח ,קראי וינ םורדהב ןְייִע

 ,.ת"הע קחצי ייח רפסב .וילא ןאזרעבמ ם"שרהמ ןואגהמ תובושת םש

 אשראוו ,אשראוומ ל"ז 'ירא בקעי ר"ב קיזיא קחצי םייח ברהל ,תישארב
 תא ךשומ יתייה ידועמ םנמא םא :בתוכו ,המכסה ונממ םש אצמנ ,ב"רעת

 ,תוימוה שארב המבה לַע בצייתהל ,םילודג םוקמב דומעלמ ינא לדחו ידי
 בוטה עונמלו קפאתהל יתלוכי אל תעכ ןכא ,םירפס לע המכסה תתל

 ירוענמ ידידי אריקיו אבר ארבג יאה ,קידצ ותוא לש וינב תשקב אלמלמ
 .ב"רעת רדא א"כ פ"קיו 'א ... לודגה ברה

 הו - ר"ל --בו

 םושאמאט ק"דבא גרֶעכנייו יכדרמ לאימחרי 'ר ברה

 ק"דבא גרעבנייוו קחצי בקעי 'ר ג"הרה ויבאל ג"כרת תנשב דלונ
 ותשא .ל"צז ןילבולמ יברה ג"הבכשר ק"הרה עזגמ אשראוו ךלפ שטיווטאל
 בוראקמ חקור השמ 'ר ק"הרהב לישעה עשוהי םהרבא 'ר ק"הרה תב התיה
 .ה"הלצז אזלעבמ םולש רש ק"הגהב

 ק"דבא ברל לבקתנ ה"מרת תנשב .אבר ארפסו גלפומ ןדמל 'יה
 בושאמוטב הפירשה רחא ח"ערת תנשבו ,בולירק ק"דבאל ח"נרת תנשבו קסולג
 ם"ירומדא לש שדוקה לצב ףפותסה .בושאמאטב ברל לבקתנ ורדענ םינברהו
 עשוהי 'ר ק"הרה יעצמאה ר"ומדאהל עסנ הליחתמ ,זלעב תיבל םיקידצה
 ןרהא 'ר ק"הרה ונבל כ"חאו בוד רכששי 'ר ק"הרה ונבל כ"חאו חקור
 רעצמ הברה לבס ןכא .זלעב ידיסח םינברה ןיב דאמ בשחנ 'יהו ה"הלצז
 .םייחב ותדימע לעו ותואירב בצמ לע עורל עיפשה הזו ,םינב לודיג
 ךורב ףסוי 'ר צ"הה תשא הרובד תינברה הדיחי תב ול הראשנ ח"וי לכמ
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 ,שוקלאב ןישטנעחמ ר"ומדאה לישעה עשוהי 'ר ק"הרהב ןישטנעח ק"דבא

 .ןילבולמ אריפש שיביל 'ר ק"הרה ןתח 'יעשי סחניפ ברה תא ול הדלי איהו

 ץורפב .ןישטנעחב ומוקמ אלממל לבקתנ ח"צרת תנשב ויבא תריטפ רחא
 ,ביואה דחפ ינפמ ורבקל תאצל זא ודחפ י'נבו .גרהנ ט"צרת תנשב המחלמה

 הרכו ןימלע תיבל הלגעה תא הגיהנה המצעבו הלגע החקלו ותשא הכלהו
 ברה תשא ילדנייש תרמ ותוחא .אעראב ארפוש יאה ןמטנ ךכו ,'ידי ומב רבק ול

 רטפנ .הבהאב לביקו וייחב לבס הברה .זלעבמ ק"הרה דכנ ד"יה םאל יקסוי 'ר

 אובת תשרפ 'א םויב רבקנו ט"צרת תנש אצת תשרפ שדוק תבש םויב
 בצמ תא םלועה ינפל ראתש בונישעיצ ק"דבא ל"ארמ ק"הרה י"ע דפסנו

 ת"ושב אבומ -- .הבושתל םררועו םלועב תפחרמה המחלמה תנכס תאו םלועה
 .א"פרת ןילבול ג"מ 'יס ןיקצלק א"רגהל הכלה רבד

 ,קסולג ק"דבא ףסוי יברל ת"הע ןויגה ילע רפס לע ונממ המכסה שי
 .ה"פרת א"נמ ב"כ םוימ ,ו"תרזע ןילבול

 הו = ריק ---בא

 ריוורדאו ר"בא ,ןיבור שוביל "ירא יר ברה

 ןאמרדיב י"ח 6
 .ןילופב םינברה יבושח ילודגמ קידצו ןואג בר

 ר"ומדא ןיבור 'יבוט קחצי יבר םסרופמה צ"הרה ויבאל זנאצב דלונ

 לבקל ואב םיברו ,התמכחב תמסרופמ התיהש תקדצה תינברה ומאלו ,זנאצב
 ירבדה ןרמ ג"הבכשר ק"הגה לש הביבחה ותב ,ה"ע המחנ תרמ היפ תכרב
 .זנאצמ םייח

 העבטוה ,לבת יקיצמ םילודג תובא לש ןיפנא תבר תינחור השרומ
 תאריב תוצמו הרות לועל ומכש הטה ותודלי רחשמ רשא השודק חור וימדב
 .אילפהל םימש

 הרותב םילודג םידמלמל ורסמו ,אחיקפ אניעב וילע חיגשה ויבא ק"כ

 שאו ,תוריהזמה ויתודמו ותדמתהו ויתונורשכב טלבתנ ךרה וליגבו ,האריו
 תוכפתשהב ,תובהלתהו שגרב ללפתהו דמל וירוענ ימימ ,וברקב הרעב שדוק
 ק"הגה ודוד ,תוילגרמ קיפמ הפב ןוילע דסחב ןנוחמ 'יהו תומיענו שפנה
 .ילש ל'דיגמה וארקו דאמ ובבח לפייטסינראהמ בוד יכדרמ יבר

 תפומ ק"הגהו תובגשנה ויתולעמב ,הלהתל ומש אצי ותורחב ימיב

 לעב הלוגה רואמ ק"הגה לש ריעצה ונב ,בונישעיצמ החמש ירבד לעב רודה

 ר"ומדא חקור עשוהי יבר ג"הבכשר ק"הגה ןתחו ,אוואנישמ לאקזחי ירבד

 וחקל ,ןעיצילאגב םיקידצה יבושח ילודגמ דחא 'יהש ,אזלעבמ יעצמאה
 ."חת לחר הנח תרמ צ"הרה הרוכבה ותב דעב ןתחל

 םיריבכ תוחוכ ,וניע תבבכ וילע רמשו שפנ תבהא ובהא לודגה ונתוח
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 ד"יה םולב ילהשמ 'ר ןואגה ברה דחוימב איבה ,תודיסחו הרותב לדגיש עיקשה
 םירועיש ומע דמל ומצעב אוה םגו ,ומע דמליש זנאצב ץ"מוד כ"חאו ,ץלעיממ
 רושק 'יה אוהו ,םיינפח אולמב וחורמ וילע ליצאהו ,םיקסופו ת"פגב ןידומת
 םלתשהל הכזו .םישודקה וירבד אמצב התש ,ותמשנ ימינ לכב ונתוחל קובדו

 .המילש ילכ ונממ השעו ,השודקה ודי תחת

 וכותב טולקל יכז אק הובג ןחלשמ ,ותציחמב יורש 'יהש םינש העברא

 םחלש ,השודקהו תמאה רוקמ .שודקו רוהט בלמ ועפשש רהוז רוא יצוצנה

 ,לארשי תבהאו תשודק דעב ובלו ושפנ רסמו ,רדג יצרופה דגנ 'ד תומחלמ
 .ןמזה חור דגנ הרוצב המוחכ דמעו

 ,אנראט-שטאטובמ קארא ם"רהמ םינואגהמ הארוהל ךמסנ קרפ ותואב

 .דועו אלשימאדארמ לעגנע ש"רהמו

 רטפנשכו ,וייחב תונברה תגהנה ול רסמ ותשלוח ינפמ ,צ"הרה ונתוח

 הצרפנו םימיה וכרא אל םלוא ,ומוקמ אלממל לבקתנ ,ד"ערת תבט 'כב

 ל"צז ק"הרה ויבא םע דחיב ותיבו אוה טלמנו ,הנושארה םלועה תמחלמ

 דבעו השעמ ישנאו םידיסח וביבס זכיר םימיל ריעצ 'יה יכ םאו ,טסעפל

 םינברה דעוב ליעפ 'יה דוחיב ,המחלמה יעוגנ םיטילפה תבוטל הברה

 .המחלמה ימי לכ ררוגתה םש אניוואקובו ןעיצילאג יטילפ ןעמל

 תונבל וצרמ לכ עיקשה ,הבירחו הפורש ריעה התיה בונישעיצל ורזחב

 ,םידימלתה ומצעב ןחבו ,תיללכ הרות דומלת דסי ,זיולקהו ד"מהיב תוסירה

 חיפהו זיולקב ודמליש םדדועו םירוחבה ךנחלו קזחל עיקשה םיריבכ תוחוכ

 םירוחב דימעהש ולמעב הכרב האר םינש הזיא ךשמבו ,תודיסח חור םהב
 והוצירעה ריעה ישנא ,הביבסה לכב תפומל ויהש הרותב םיגלפומו 'ד יארי

 ומצע אוה םלוא ,םריעמ תאצל וחינהל וצר אלו ,הרקוהו הביחב וילא ורשקתנו
 לאקזחי יבר צ"הגה היה לידגהש וסיג דעב בונישעיצב תונברה אסכ תא בזע
 וידיסח תשקב יפ לעו ,ד"באל וירחא לבקתנש ד"יה םאטשרבלה אגרש

 .םרהוז אולמב םיינואגה םיינחורה ויתוחוכ תא הליג םשו בושאמוטב בשייתה
 ,םעט אלמ 'יהו ,וינפ לע ךוסנ 'יה דסח לש טוח ,ןח תאלמו תנרוקה ותוישיא

 םעונב תידימת תודידיב הבהאה תותובעב וילא רשקנ דימ ותא עגמב אבש ימ

 הרות ינב וילא ךשמ אוה .םדאה בל תא הבש תוחוקפה ויניעבו ויפ ירמא
 לכ םלוא ,ותצע עומשלו ותכרב לבקל הביבסה לכמ וילא ורהנ ,םע ןומהו

 םרובעב ,תודיסחלו הרותל םרשקלו ריעצה רודה ךנחל שידקה ,וייחו וצרמ

 ,תונברה רתכ םג ושארל ורטע ריעה ינב רשאכו ,העיגיו למע לכ רקי 'יה אל
 דמעו רדג רדג ,תדה תקזחהל םינוקית הברה השע ,המר דיב תונברה גיהנה

 ץחרמה ןינבב עיקשה תוחוכ הברה .םייחבטמה תיבב ומצעב רקיב ,ץרפב

 חיגשהל ףרוח לש תותבש יברעב ךלה םימעפל .תויחונה לכב השדח הוקמו
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 קספו ,לודג החמומ הזל 'יהש ת"דב וינפל וניידתה ,יוארה ןמזב תוינחה ולעניש
 ול עידוה א"פ ,רשכה םנוזמו םילייחה רורחיש דעב גאד ,ה"ואב תולאש

 ומע ךלהו ותילט טשפ ,םילייחה וררחש אלש כ"הוי לילב להקה שארה
 ,וידיסח םע ןחלש תבשב םימעפ השלש ךרע הז םע דחיבו ,םררחשל לדתשהל

 הרות ירבד ,השודקו םעט אלמ 'יהש ונחלש תכירעב חכונ םעפ 'יהש ימ
 זנאצ ינוגנב ויתורימז םעונ ,המכח ןיעמ עבונ לחנכ ויפמ ומרז תודיסחו

 תומלועל הלעמו המשנה תממורמ התיהו תויבבלבו תובהלתהב ורמאנש ץישפאר

 אווער תעב ,לודג תוקיבדו ןיאליע ןיפוסיכב בהלתמ היה דוחיב ,םינוילע

 לכ ,ריואב וחלפ ויתורימזו וניבר ינוגינ .תודועס שלש תדועסב ןיווערד

 תורמא ויפמ וצרפנ םעפל םעפמו ,םירבאב העלבנש תוקיתמה שיגרה דחא

 ,ןיבוסמה לכ בל יבש וחקלש השודק המיענב םיעטוקמ םיקוספו תורוהט
 יונפ רתא תיל :םילימה וניבר רש תע םינחורה םיעגרה רכוז אל ימ
 רהוט ינינפ לכ ועמג בר ןואמצבו .ללכ ךב אסיפת הבשחמ תיל ,הינימ
 םירופיס לעב 'יה אוה ,םיננער ויה ויתורותו ויתוחיש -- ויפמ ואציש

 םהיתודמ לע ,םישודקה ויתובאו םישודק םיקידצמ הברה עדי ,תודיסחה רצואו
 םג וילא ועסנ םידחוימ תותבשו ט"וי לע .ללכה ינינעו לארשי ילודג לש

 םשבתהל ,ויתונחלשל ואב םירחא םיקידצ לש םידיסח םגו ,הביבסה ירעמ

 תוריעמ וילא ואבש םידיסחה ןיב ,ולכיהב ט"וי תחמש לש םעט םועטלו ותרותמ

 ירבדה םישודקה ויתובא לש שדוקה לצב ףפותסהל וכזש הלאכ דוע ויה תורחא
 .לאקזחי ירבדו םייח

 הביתה ינפל ומצעב דרי ,םיארונ םימיב ולצא ואר רתויב הלודגה הדובעה

 ותדובע ,תוררועתה בורמ םיגגומתמ םעה 'יהו תומוצע תויכבב ובל םימכ ךפשו

 ויפב הלבק הלמ לכ ,דחיב הדערו החמש הלודג תובהלתהב ויה ויתולפתב
 ,החמשו הליג ,החטבה ,הרזעל האירק ,םינונחת .העמשמל םאתהב ,דחוימ ןווג

 חסונב תופקה ךרע אוה ,תוניפה לכב החמשה ששמל םילוכי ויה הרות תחמשב

 אוה ,תורשפא אישל עיגה החמשהו םחכ לכב ורש םיכרבאו םירוחבה ,זנאצ
 ,תיעיבשו תישיש ,תישילש ,הנושאר תופקהב ועורזב ת"סהו דקר ומצעב
 .השודק לש החמשו תובהלתהב םיזחאנ ויה םיחכונה לכו

 ראתל ןיא ,עגיי אלו ףייע אל ונברו ,הכורא העש ךשמנ דוקירה
 לטרעתמ אוהש ושיגרה טושפ ,שיה לוטיב ידכ דע תוקיבדהו החמשה

 המדנ 'יהו ,תובהלתהו תוקיבד ולוכ םינוילע תומלועב ףחרמו ותוימשגמ

 םמיעטהלו תובבלה ביהלהל םימשה ןמ דרי האליע ינחור חכ הזיא וליאכ

 םיזחאנ 'יה םיחכונה לכו .הראתל השקש תינחור החמש הזיאב ב'הוע ןיעמ

 םלוכ וחמש םלוכ ולהצ םלוכ ,תינחור החמשו הניר הליג שדוק תובהלתהב
 הציד תוכפתשמ ד"מהיבה לכ לַעו ,םיימשגה תוחוכה תסיפאל דע ודקר

 תבהלשב וקלדנו ויח (החמשה תוארל ואבש) תושביה תומצעה וליפאש ,הודחו
 .שדוק
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 םידוקירהו וידיסח לש תכל ינוגינ םע ךילשתל הכולהתה רוכזי אל ימ
 .ןוחצנ עסממ ומכ התיבה םבושב

 םידעומהו םיגחה ימיב םלוא ,דוהה ינרקב דימת םיריאמ ויה וינפ
 .ןמזה תשודקו הודחו החמש םיעיבמו ,דחוימ ןחו רהזב םינרוק ויה

 רצוא המשנה תלודג ,םיינרוקה וינפ רואמ תא חוכשל לכוא אל
 אוה .תואלפ תקובא רואכ םיריאמ ויה רשא ,לכשה תורשיו תומיענהו בוטה
 חקפ .םינידע תשגרה שיא ,םירישע םיישפנ םיינחור םינוא לעב םדא 'יה
 .שפנה תודחו תוזילע אלמ חלוממו

 ןיב םייח חור חיפה ,הנשויל ונריעב תודיסחה תרטע ריזחה אוה
 התיה ונריעו ,רעונה ןיב תודיסחל תושפנ השע דוחיב ,ונריעב םידיסחה
 .הביבסה לכב ינדמלהו ידיסחה רעונה םע אמגודל

 ברו ר"ומדא לש האלפנה הגוזמה ,ותוישיאב תמלגתמ אלפומ רואית
 ולצא םלתשה ,זנאצמ ןרמ וניקז תיבמ השוריב ול אבש הזה חכה ,לָעופב
 ,החלצהו דובכב ת"רומדאה רזנו תונברה רתכ רטעו ,דאמ חלצומ ןפואב
 אל ,הז תא הז וקחד אל תונברב ימשרה ודיקפתו םידיסחה תדע תגהנה
 ושפנ תא ןכיס םימעפלו ,לעופב תונברב ודיקפת עוצבל ישוק לכמ עתרנ

 הנכס ול תברוא התיה תחא םעפ .תונברה תיזחב ודמעממ רוחא גוסנ אלו
 דמעש ,רשבה תורשכל עגונ 'יהש ןינעב םימד תכיפש לש שממ ,המוצע
 אוה ,וקספמ רוזחיש וידיסחו ותיב ינב תרצפהל ובל תש אלו לזרבה תמוחכ

 רשפא יא זאש ,תיזחה רמשמ לע דמועה ליחכ יננה תונברה תרשמב רמא
 םיכרה םילותשה חפטל ץמאמ לכ ךסח אלו ,ותיב תושפנ לעו וייח לע סוחל ול
 תושקנתהב םימעפל אב הזבש םגה ,ינחורה םדמעמ תא בציילו ד"מהיב ירוחב
 ,תוישפחה םרז דגנ ןגמ תמוחכ שמישו ,תורצ הזמ לבסו ,םיטילופ םינוגרא םע
 הניפה ןבאו ,המוק רועיש לעב ינחורה גיהנמה 'יה אוה ,תדה יקרופ לש
 תבהלשבו וייח תכסמ תא םקר שא תבהלב ,ונריעב תדהו הרותה קוזיח לש
 רחא הטילפל וראשנש ולאש שיגדהל יאדכ ,וביבס תא תיצהו קילדה שדוק
 וראשנ םבור ,ארונה ןברוחב םהילע ורבעש תושקה תונויסנה תורמל האושה
 .םברקב ריעבהש שודקה ץוצינה םברקב בהלתמ דועו ותרותלו 'דל םינמאנ

 דעב דוחיבו ,השעמו השוע 'יה ולש הקדצ השעמ אוה דחוימ קרפ
 ןילופב ררושש השקה בצמה ילגרל םהיסכנמ ודריש םיתב ילעב שפנ ירורמ
 יעגפו םירוסי יכומ םיפוחסו םייווד םידוהי םיבוט ןב ינע וא םינברו
 דודיע ירבדו ,הכימתו דעס דימת ולצא ואצמ ,םיקחרממ ואבש םייחה
 תורישה ואצמ םשו ,שפנ רמו הכדנ לכל םיחותפ ויה ובלו ותיב .קוזיחו
 עומשל אבש ימ םישנאמ דימת המוה 'יה ותיבו ,ויכרצ לכו ל"שאב אלמה

 םינבאה וילעמ ללוגלו ושפנ תורצ תונתל ימ ,הכרב לבקל ימו הצע
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 ינינעב ימ ,רשפתהל ימו ןיידתהל ימ ,הכרדה לבקל ימו ,וייחב ול םיקיעמה
 תונהילו ותציחמב ומע אצמהל ידכב םתס אבש ימו ,יטרפה ונינעב ימו ללכה
 הלמחב תיתבהא חורו תופי םינפ רבסב לבקמ 'יה םלוכ תא ,ותוחקפו וירבדמ
 .הנינחו

 םעפ םיקרפל עסנ אוה ןעיצילאג יקידצ ןיב בושח םוקמ ספת אוה

 עשעתשה אוהו ,אזלעבמ חקור בוד רכשי 'ר ק"הרה ודודל םייתנש וא הנשב
 ול דימעה ויתונחלשבו .תודיסחו הרותב תוכורא תועש ומע רבודו ,הברה ומע

 ם"ירומדאל קר קלח אל דובכה והזש ,ןחלשה בחורב ונימימ וילא ךומס אסכ
 ןרהא 'ר ק"הרה ונב הצרעהו דובכה לכב וילא סחיתה ןכו .םיבושח יכה
 .ונימיל ןחלשה שארב ובישוהו -- אזלעבמ

 ,אקסור אוואר ריעל ובשומ קיתעה 'ינשה תימלועה המחלמה הצרפשכ
 םוקמה ישנאו ,הסחמו טלקמ ותיבב ואצמ םיטילפה ,תויפלת לתל ךפהנ ותיבו
 ,םיטסינומוקה ןוטלש םש טלתשהש תורמלו ,רוא לדגמ לאכ םהיניע וב ולת
 םש וכרא אל םלוא ,ןוחטב תווקת םהב חיפהו ופקת לכב ת"רומדאה גיהנה
 ,הקוחרה רָיביסל ש"ת תנש זומת שדוחב ותיב ינבו ותוא וחלשו ,ותוולש ימי
 לבס םש ,בושי הזיאמ קוחר הממש םוקמב ורוגמ םוקמ ועבקו ,ייטלא ץראב
 "ה אוה ,תדה תופידרו תושיגנמ לבס ,םיינפוגו םיישפנ םיארונ םירוסי
 הלחמ ירחא רטפנו ושפנ לבכב יוניעו אוהש ימ לש החנזה לכ דעב יארחא
 .ריביס אוואנ זוחמ קסבעירוג ריעב ב"שת רייא ו"כ םויב הרצק

 הדליה ותדכנ ,ונימיל חנומו זינפל רצק ןמז רטפנ ה"ע ריאמ 'ר ברה ונב
 השמחו םירשעכ םביבסלו ,ולאמשל תחנומ ,וירחאל הרטפנש ה"ע המחנ הרש
 .ןילופ ישרוגממ םידוהי

 ד"יה רעעב ךורב ףסוי יבר ג"הרה הלעבו אנעה תינברה ותרוכב ותב

 ןישטנעחמ ר"ומדא ד"יה 'יעשי 'ר צ"הגהב זרובדעשפ"עמאדיוו ק"דבא
 תינברה ותב ,האושה ימיב ןילופב םשה שודיק לע וגרהנ ד"יה ח"ויו ,ץלעיקב
 צ"הרהב ד"יה יקסנילכיז לאנתנ השמ יבר צ"הרה הלעבו ד"יה הכלמ םירמ
 אטעגב וגרהנ דיה ח"ויו ,זדאלב בוקירטס ןילכיזמ ר"ומדא 'ידעס ךונח 'ר
 .אשראוו

 ןילקורבב םיאצמנ 'ינבו 'יחת תינברה ותשא םיכורא םייחל ולדביו

 'ר דיסחה ג"הרה ןתח ,אגרש לאקזחי םולש צ"הרה ומוקמ אלממה ונב ,קראי וינ
 צ"הרה תשא אדירפ תינברה ותב ,אנוואדאס ק"דבא ל"ז אלאפאט בקעי לארשי

 החמש 'ר ברה טב ,('בובאב ר"ומדאו ד"בא א"טילש םאטשרבלה המלש יבר
 ונב .( בושטידיזמ ר"ומדא ןיטשנעכיא עשוהי יבר ר"ומדאה ןתח רעב רכשי

 .ירא לוק םשב ומש לע הבישי י"אב בובאב תירקב דסי (1

 .שובטעלפב 'ירא לוק ד"מהיבב בר (2
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 תשא הרובד ליכער ותב ,בוידראבמ טרופופאר 'ילא יבר ןתח ךלמילא לארשי יר
 .בוזירטסמ ר"ומדא ןב ץיוורוה יבצ 'ר ח"הרה

 ןילופב םריאשה ונינובאדל לבא ,תודיסחו הלגנב םיבתכ הברה ול ויה
 בונישעיצמ יברה ונב לצא אצמנ ריביסב בתכש ריעזמ טעמ קרו ,ודבא םשו
 .א"טילש

 להא ,ב"ח קירא ם"רהמל רשוי ירמא ת"ושב וספדנ וילא תובושת

 ברהל יבצ ץרא ,לאפינראט ד"באגל ןורשה תלצבח ,ב"ח ךאבמאב עשוהי
 הכלה רבד ,לעשימ רזעילא יבר אקרוטמ ברהל הלוגה ךותב ,בולגזאקמ
 .74 דומע ןיקצלק א"רל (םיאולימ)

 תיראש רואל איצוהל ןנוכתמש יל רמא א"טילש ש"ישר ברה ונב

 .ויבתכ

 הא - ר"ל -בצ

 ויבור ריאמ ברה
 ביבא ןב י"ח

 ותודלימ ןנוחמ 'יה ,בונישעיצמ ברה ל"צז שיביל 'ירא 'ר צ"הרהב

 ,תובחרו תוקומע תועידי לעבו לודג ח"ת תובגשנ תולעמו ,םיוליע תונורשכב

 תלוכשאה שיא ,ויעמוש תא םיסקהש אלפנ ןגנמ ,ןיוצמ םאונו הרופ רפוס

 ץוח) םוי וילע רבע אל ,םיברב הרות ץיברה .הנידע שפנ לעב ,תודימה םעונו

 ןקסע 'יה .סרפ תלבק םוש ילב םירוחב תצובק םע דמל אלש (ט"ויו תותבשמ

 םיריבגה דעב דוחיבו דסחו הקדצב קסע ,אלפנ ןגראמו םימולע ץרמ אלמ

 םלוכש .ןוגה םוכס ףוסאל ריעל ריעמ ועסנש םיבוט ינבו ל"ר םהיסכנמ ודריש

 .םרובעב הברה השעו גאד אוהו ,ל"ז צ"הרה ויבא תיבל ואב

 קחרתה ,סומינ לעבו תוכילה םיענ וישעמב לוקשו ועבטב ןותמ 'יה

 .תוירבל בוהאו םדא לכ דביכו תוינוציקמ
 ךותה דומעו ריכזמו ונריעב םיריעצה אישנו אינלופב י"אצ יטינרבקמ

 לארשי תדוגא לש םינוילעה תודסומב רבחו ,ונריעב הדוגאה תעונת לש

 דאבניראמב תישילשה הלודגה 'יסנכבו תיכלפו תיצרא תדיעוב ףתתשה ,אינלופב

 םייח חור חיפה ותמשנ טהלב ,האלפנ תורסמתהב ודיקפת אלמו ,ז"צרת תנשב

 םידגנתמה וליפאו ,יתדגאה רעונה ןעמל תושפנ השע דוחיבו םידרחה תורדשב

 דיתע ול ואבינ םלוכו ,דובכו הצרעהב וילא וסחיתה הדוגאהל םיעבשומה

 .םיינרות םינוחריו ונכרדב הברה בתכ .ריהזמ

 -- הריזג ץראב ,ותחירפו וימולע ימי רחבמב זראה עדגנ ,לבח לבא

 תמו .תסכרפמו השק הדובעבו בערב הליצאה ושפנ תא וניע הקוחרה ריביס

 .וידימלת לכו ותחפשמ בל ןובאדל םישק םירוסי ךותמ

 ,ריביס אוואנ ךלפ קסבעירוג ריעב ב"'שת ןסינ ג"י םויב רטפנ
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 שכב תועובש השש רחאל ,ודרפנ אל םתומבו םהייחב םימיענו םיבהאנה
 תב הרטפנ ןויס ט"כבו ,ולצא והוחינהו ,ל"ז לודגה וניבר ויבא רטפנ רייא

 יטילפמ י"בחא השמחו םירשעכ םיחנומ םביבסמו לירעפ המחנ הדליה ותוחא
 .תורצ ראשו ןפכ ילוח י"ע ורטפנש ןילופ

 הספדה תוכז רסמו ,חספל םייח ירבד הדגה רודיסו טוקילב רזע אוה
 .וילגר לע ותוא דימעה ז"יעו ויסכנמ דריש דבכנ ךרבאל תימעפ דח

 ילודגמ טקולמ םידעומו תבש לע רדוסמ לודג רוביח םיבותכב ול 'יה

 תשלובה ןכא ,םיבתכה ומע חקל ריביסל הלגנשכו ,םהירפסו םיקידצה
 .םיבתכה ומירחה ותיבב שופיח ושעש העשב תיטייבוסה

 ו"צרת תנשב דאבנעיראמב ותויה תעב ףסאש דחוימ רוביח ול 'יה םג

 תקולח תודוא םש ונדש לארשי תדוגא לש תישילשה הלודגה 'יסנכה לע
 ,י"א לש ריעז קלחב תידוהי הנידמ םיקהל ,לופ תדיעו תעצה פ"ע לארשי ץרא

 םינבר ראש לכו ,הרותה ילודג תצעומ ירבח לש דגנו דעב לש םירמאמה לכ
 לע לבחו ,םרדסו ףסא לכה הקולחה תודוא םתעד בתכב כ"חא םלאשש םינואג

 .ןידבאד

 א-ב

 םאטשרבלה ןיבור אגרש לאקוחי םולש יר ברה
 בונישיצמ ר"ומדאו בושאמוטב בר

 ה"ט רלעפניורב ילתפנ ברה 6

 וילע עיפשהל למעו חרט רשא צ"הגה ויבא יכרב לע ךנחתנו לדגתנ
 תומסרופמ ויהש ,אנראטו זנאצ תובישיב דמל כ"חאו ,ותקדצו ותרות רואמ

 הדמתהב הרות יתלד לע דקש םש .תיברעמה היצילאגב תראפתלו םשל

 לאומש ה"ומ ק"הגה תאמ אנמרוהב רטעתנו ,םיקסופו ת"פג דומילב הבר
 .ד"יה אוואבאל ק"דבא דעללימ ןרהא

 םדוקה רודמ םינברה ילודג םע בתכתה םימיל ריעצ דוע ותויהב
 םוחנ ןוזח ת"וש :םהמו רואל ואיצוהש םרוביחב וספדנ וילא םהיתובושתו

 ת"וש ,ה"הלצז םילשורי יקסנישוד ץ"ירהמ ת"וש ,אווארבמאד ק"דבאגהמ

 ,בונישעק ק"דבאג ןהוסלריצ ל"ירהל אדוהי בל ,קסניפ ק"דבאהל ןרהא ןקז

 ת"וש ,בולסינאטס ק"דבאר להאצנעבענ רטלא יבר ןואגהל לאיחי תחנמ ת"וש

 ןואגהמ םירשימ בבוד ת"וש ,גרובשערפ ק"דבאג רפוס ע"רגהל רפוס תעד

 םינוש םינוחריב הכלהל ויתובושת וספדנ הז דבלמו ,ה"הלצז ןיבעשט ק"דבא
 .דועו להאה ,םילשורי תורצוא ,רואמה ,סדרפה :ומכ

 ,יקסנייציזרוג לארשי תיראש ירפסב הלהת יבתכמו תומכסה ונממ וספדנ

 דמחנ ,תוכרב ס"מע שרופמ דומלת ,סינות ,ןילוח ס"מע קחצי רמאיו ,ןילקורב
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 ש"ת םירבד ט"צרת רבדמב ,שטיניהינקמ יברה רענגנאל ירוא יברל םיענו
 .דועו ,שטייד אפיל יברל ט"וי תרהט ירפסב תובושתו תורעהו םיבתכמ

 אתביתמ שארו ברכ שמש הנורחאה תימלועה המחלמה ץורפ ינפל
 ש"מי םיינמרגה םיצאנה תשילפ תעבו ,בושאמוטב *לארשי חצנ> תבישיב

 וראשנ בושאמוטבו ,םיסורה לובגל רבעמ ותחפשמ לכ םע דחי והושרג וריעב
 והוספת לובגה ירמוש לבא ,אנליוול עוסנל טילחהו ושוכרו וירפסו ויבתכ לכ

 תוסיפתב בשיו ,םינש שמח לש רסאמל הבקסומב הישילשה ידי לע ןודינו
 -- ינרעוועס הדובע תונחמב כ"חאו קצאלאפ ,עקעלעיוו :םהמו תונוש
 חיפה .תפומל התיה םש ותוגהנתה .ר .ס .ס .א ימאקב .יגארד ינזעלעז

 תושרדב םדדועו םצמא םקזח םירוסאה תובבלב תוקזחתהו ןוחטבו הנומא
 ,םיטייבוסה תלשממ םע ןודנולב אינלופ תלשממ התשעש ,הזוחה יפל .םישעמבו

 זא ואצי ,41 טסוגוא שדוחב ,איסור ץרא לע ש"מי םינמרגה ולפנתהש ירחא
 ,ב"לשת הנשה שאר םדוק דועו ,המחלמה יטילפ אינלופ יניתנ לכ תוריחל
 .תוריחל תודבעמ אוה םג אצי

 בושאמוט ריעה ישנא לכ ופסאתה .לודגה ויבא רטפנ ב"שת רייא ו"כב
 ,תואישנו תונבר בתכ ומתחו ובתכו ,םוקמה לע זא ואצמנש ,בונישעיצ ידיסחו
 בתכה וארק ללוגה תמיתס םרט .ויבא םוקמ אלמיש ,םהילע ולבקו ומיקו
 ריע יטילפ לכל הזמ ועידוה כ"חאו ,ר"ומדאו ברכ וריכהל וילע וזירכהו
 ול וחלשו ותורמ תא םהילע ולבק םה םגו ,איסור יבחר לכב בושאמוט
 .תידימת הקפסה

 לובמאיזז ריעב ויבא תיב לכ םע תבשל ול רחב איהה תעב
 ,לארשי ינב וניחא יטילפמ לודג ץוביק 'יה תאזה ריעב .ןאטסכאזאקבש
 דעב םג גואדל בל לע םש שיא ןיאו ,דאמ השק 'יה ילכלכה בצמהש ןבומו
 ודוד םע דחי ומכש לַע סימעהו וינתמב חע רגח ןכל ,םיינחורה םיכרצה

 ג"הרה וסיג ח"לחבלו ל'צז זנאצמ ןיבור העירב םיקילא השמ ה"ומ צ"הרה

 תדובע לא תשגל ,אנוואדאס ק"דבא אלוקעס לארשי לאימחרי ה"ומ דיסחה
 תחת 'יהש רבד ,ןיעמ לש הוקמ דימעהל םתכאלמ תישאר 'יהו .שדוקה
 ודסי הזל ףסונו רעשל ןיאש ,שפנ תריסמ םע ךורכ ,םיטייבוסה ןוטלש

 : םינברה ונמנ ובו ,םנימיל דומעי רשא דחוימ דעו ונגראו ,הרות דומלת
 ,ףיש השמ ,(י"אב תישארה תונברב תורשכה דעו להנמ תעכ) יתרפא ןועמש

 ,(י"אב העקבב בר כיחא 'יהש ימ) ל"ז סארג אביקע ,דנומ החמש ,ל"גס השמ
 שיאל ןישודיק רודיס ונתנ אלו .ןיאושינ ינינעב תונקת הברה וניקתה ןכ
 .המחלמה םדוק יושנ 'יהש

 ז"אז ודבאש ,תועורק תוחפשמ רשקלו דחאל הרטמל ול םש הז דבלמ
 וריע ינב םע ידימת רשקב דמע הז ןפואבו ,םישוריגה וא המחלמה ימיב

 ,אינלופל ובששכ המחלמה םותכ .םהיתובשומ תומוקמ לכב בונישעיצ ידיסחו

 רעלגיצ עשוהי 'ר דבכנה שישיה ח"הרה םשארבו בונישעיצ ידיסח ופסאתה
 .ל"צז ק"הגה וניקז ידיסחל ר"ומדאו גיהנמל והולבקו ה"ע
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 תורייעב ד"בא תורשמ וינפל ועיצה אינלופל ו"שת תנשב ובושב
 לבא ,תורייע דועו םיטילפ םידוהי תובבר הברה זא התנמש ןיטעטש ,םילעח
 רקיעבו םייתד םידוהיל זכרמה זא התיהש זדאלב ונכשמ עובקל רחב אוה
 לבא ,םישדח העברא םש רג לכה ךסב יכ םאו ,םינברו הרות ינב דעב
 לדתשהו השע דוחיבו הרות ינבה תבוטל הברה תושעל חילצה רצק ןמזב

= 
 0 ל ו .

 5 ל

 םאטשרבלהךיבור אגרש לאקזחי םולש ברה
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 םינברה דוחיא;ה להינו דסי ,איסורמ םירזחומ םבור םיטילפ םינברה תבוטל

 ייהש ,דועו שטשאמאז יקסניטסוג יפאלמ ןאמזירב םינברה תרזעב "םיטילפ

 תלבקו ,םינבר לש םימותיו תונמלאו םינברה תסנרפל גאדש ידיחיה ןונגנמה
 רזעילא ברהו ץייוושמ ךובנרעטש תרבגה תרזעב ,הריגה רתיהו תיהוז תדועת
 .(הלצה דעו יחולש) יטעניסניסמ רעווליס

 ם"ירומדאה םע דחיב המש דסי (ייקאוואלסאכעשט) גארפל ואובב ןכו

 -נעטכיל ללה יבר ,דארבמ גרעבנייטש השמ יבר םינברהו ,אקניפסו טעגיסמ

 ,דנאהראפ באז יבר ,שטשאמאז יקסניטסאג השמ םייח יבר ,אנסארק ןייטש
 ,זאהטאה שטיוואבייל לאירזע יבר ,הבוקאטש ךיירנעטלעז לאומש םהרבא יבר

 ,"פארוי חרזממ םינברה ידירש דוחיא, ,לאראנ אריפש לאיחי ריאמ םייח יבר

 יחה קרועה 'יה אוהו ,הריגהו הסנרפ ינינעב םינברה ןרק תמרהל לדתשהש

 .דוחיאה לש

 םידיגנה בונישעיצ ידיסח ינקז ופסאתנ תידבה תוצראל ואוב םרט
 יכדרמ םייח 'רו אקלעמש לאומש 'ר םיחאה ,ןמזיוה לדנעמ 'ר םידיסחה
 ה"ע ץישולוקמ רטניפ ןימינב 'ר .אווינישמ ןגראב ןימינב 'ר ,ץיבלסורי

 ורובב תיב ול ונקו ,םידיכמו םידידי דועו י"נ יודנאל ףסוי 'ר ח"לחבהלו

 להנתמה ,ובש שרדמה תיב .בונישעיצ רצח שדחמ ודסיו ,ןילקורבבש קרָאּפ
 ומש עדונו ןילקורבב תודיסחהו הרותה יזכרמ יבושחמ דחא אוה ,ודי לע
 .הלהתלו דובכל

 להנמו אישנה םג אוהו ,ם"ירומדאו םינבר ינוגראל הלהנה רבח אוה

 ,תושידח תולאשל תוכלה רוריבב םיקסועה הפוריאמ םינבר רבח  לעופב

 שארו אישנ אוה הז דבלמ ."הכלהב תויעב, םשב םלובי ירפ תעכ םיסיפדמו

 םירפס רואל איצוהל דתעתמ רשא "הלוגסה, םשב תודיסחה ירקחמ ןוכמל
 .הז עוצקממ םידבכנ

 לש ותודלותל םיעגונה םינינעו םיוק ריאמ יברד ץוצינ
 ,הרות ירבדב בלושמ ח"הללצז אצווארטפואמ י"מר קיהגה
 ךזו ,תונורשכה לולכ ,האריו הרותב לודגה יחא תמשנ ןורכזל
 ר"ומאא ןב ל"ז ןיבור ריאמ ברה ,תובא ץע ףנע ,תודימה
 ,ןילבולד בושאמאטו בונישעיצ ק"דבא ל"ז שיביל 'ר צ"הנה
 וימי ימדב רטפנ ,ל"ז אצווארטסואמ קיהגה לש ודימלת דימלת
 הי'בצנת ,ב"שת ןסינ גיי םויב ,ריביסאוואנ ךלפ קסבעירוג ריעב
 ק"פוח בונישיצמ םאטשרפלה ןיכור אגרש לאקזחי םולש
 .ח"ישת ,ןילקורב

 ם"ירומדאה ק"הרהל םיטוקיל ,ריאמ יזמר רפס ףוסב ספדנ

 בובירגמ םאטשרבלה ילתפנ ברה י"ע וצבקנ ,ל"צז אצווארטסואמ
 .א"כשת קרוי"וינ ,הרונמ תאצוה
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 ,עובשה תוישרפ לע הרות ישודיח ללוכ ,ח"ב ,החמש ירבד
 ה"ומ וכו קייהגה ר"ומדא ק"כמ ללכה ינינעל עגונב םיבתכמו
 בונישעיצ קידבאה לצו םאטשרבלה רעב רכשי החמש
 יבר צ"הרה ותב ןב י"ע כ"שת תנש קרָאי אונב שדחמ ספדנ
 -ישעיצמ ר"ומדאה ,םאטשרבלה ןיכור אגרש לאקזחי םולש
 .רידהמהמ המדקהו תוחתפמ תופסוהב .בונ
 תורקל גהנמה ןינעב הכלה רוריב ,השודקהו חאירקה פרטנוק
 .םיברב הרות רפס ךותמ ןסינ ימיב םיאישנה תושרפ
 אגרש לאקזחי םולש ר"הומ םסרופמה ןואגה ברה תאמ
 .י .נ ןילקורבב תעכ בונישעיצמ ר"ומדא םאטשרבלה ןיבור
 םע דחיב ,שטיוואקשאמ יבצ יבר תאצוהב ב"כשת םילשורי
 .םייחל בותכה לכ רפסה

 א = יל -- בא

 קינשארקב כ"חאו ץיבוקפיב ק"רבא ןאדראג יכדרמ 'ר ברה

 לכא ,בושאמאטב קסירט ידיסחמ ןאמדלאג ףסוי 'ר דיסחה ריבגה ןתח

 הדמתהב הדובעו הרותב קסעו םינש הרשע שמח ונתוח ןחלש לע תונוזמ

 ללפתה בושאמאטב לבא קסירטמ דיגמהל עסנ אוה יכ םא ,האלפנו הבר

 לודג בר 'יה ,וליצב ףפותסהו ילעשוהי יבר צ"הרה לש ד"מהיבב דמלו
 .גלפומ ןדמלו םסרופמ דיסח כושחו

 תבישי שאר גרעבנעטאר השמ ברה אוה םייחב וראשנש וידכנמ דחא

 .טיורטעדב ןילבול יימכח

 רקבבמ₪

 השרו"קסנולפ ד"בכא ןהוזלכימ םייח םהרבא ר"ב לאקזחי יבצ 'ר ברח

 .ריהמ רפוסו תונורשכ לעב 'יהו ,איירוגליבב ג"כרת תנשב דלונ
 זפ תרטעב ובתכמב ןייע .אלאיבמ בוזא תדוגא לעב ןואגה דימלת 'יה
 וספדנש א"קער לש ת"'דמ המישרה לע ףיסוהש ו"נ דומע ץייוו יכדרמל

 ר"ומ לצא אלאיבב ח"לרת תנשב דמול יתויהב ,םש בתכו ,שלושמה טוחב

 .ה"ל 'יסבו ז"ס 'יסב רהציו שורית ת"ושב ןייעו .בוזא תדוגא לעב ק"הגה
 רפכמ ףראשדרעווש ליבעט דוד 'ר דיסחה ריבגה ודוד תב םע ןתחתה

 ינרעזעי רפכב מ"רת תנשב המייקתה הנותחהו ,בושאמוטל ךומסה ינרעזעי



 תרקי תנפ 16

 רהציו שורית ת"ושב ןייע .בושאמוט ריעב ונכשמ עבק ג-א"מרת תונשב
 ק"הגה םשל אב ב"מרת ץיקב בושאמוט ירוגמ ריעב יתויהב :ה"ל 'יס
 תכסמ אנליוו ס"שבו ,ה"מ 'יסבו ד"מ 'יסב ש"ייעו .ה"הלצז אזלעבמ י"רהמ

 ,ןילדעבמ שריה יבצ יבר ןואגה ישודיחו תוהגה אצמנ א"מרת תנש אמק אבב
 .בושאמאטמ ןהוזלכימ ק"ז לאקזחי יבצ םתוחו ונממ המדקה ספדנ םשו

 לילגב בושאמאט הפ א"מרת ייח 'ד ,ד"מ 'יס רהציו שורית ת"ושב
 יננה :בתכו קסבעטיוומ ליבעט דוד יבר ג"הרהל ויתוקיפס עיצמ ןילבול
 ןויזח ןיא וניתולילגבו ,ןויע ךירצב יל ראשנ רשא ג"רדה ינפל ךירעהל
 תולילג לכב םהה םימיב תמאב 'יה אל םא .'וכו רקי 'ד רבדו ץרפנ הרותה
 ראשנ ומצעב הז רבד ,ויתוקיפס ול רותפיש ימ ןילופב כ"שכמו ןילבול
 רשפאו ,הז םישיחכמ ןעיצילאגו ןילופ ילודג םע וירשק לכ ילואו ,ןויע ךירצב

 ,לבת יוצק לכב םינבר םע רשקתהל קשחהו ,הצילמה תראפתש תחא תוקדטצה
 .תוזרפנ םיוטיבל המרג

 ריעב ג'נרת תנשבו ,דארבינסארקב ד"באל לבקתנ ד"מרת תנשב

 םינברה ןיב בשחנ 'יהו ,אשראווב םינברה דעו רבחל לבקתנ םשמו ,קסנולפ

 ותואיקבב ןייטצה דוחיב .ותונקסעב ןהו תגלפומה ותונדמלב ןה םיבושחה

 הברה סיפדהו רביחו בתכ הז אשונ לעו תוחפשמ תודלותו ןיסחויה רדסב

 ת"וש ,תיבה תוניפ ,לאקזחי תיב ,םימש ןגד ,םירפס הברה רביח .םיסרטנוק
 להא ,םייח רוקמ ומכ ם"ירומדא תודלות לע םירפסה .דועו רהציו שורית
 .םייח םהרבא ונב םש לע םסרפ ,םולש רבוד ,ילתפנ להא ,ךלמילא

 ''ה ןכלו היסיטרכ רדס פ"ע דובעל ותודלי לט רחשמ לגתסה אוה
 רשא תאח ,לארשי ילודג לש רמוח תפיסאב וילא םינופה לכל רוזעל לוכי

 .לודגה םוסרפהל ול הדמע

 ובתכממ םיעטק הזיא איצוהל יננה ויח ימי רואית םילשהל ידכ
 תרזע לש רפסב ןורכזב ספדנ) הקירמאל קסנולפמ בתכש פ"רת ןויסב ד"וימ
 ירמוחה ובצמ לע לצנתמש ירחא .125 דומע (ק"פל ר"אפתא קראי וינ הרות

 תוצרפתהב ,הנש םיעבראל בורק לארשיב בר יכנא ןה :בתוכ ארונה ודמעמו
 דרי יתיבבו ,ישפח"יובש רותב דאבסלרקב הנשמ רתוי יתראשנ המחלמה

 רצ םחלל םג קיפסמ וניא 'וכו תונברה תרשממ ירכשו ,ל"ר ןוימטל לכה

 םיואר םהמ 'דו תוגבו םינב 'ט םע לודג לפוטמ לעב יננה 'וכו יצח דע
 (ר"אפתא ןושחרמ ח"רמ ינשה ובתכמב) 132 דומעבו .דחא םויב הפוחל
 רשא ,םיקיבשלובו ןילופ תמחלמ תעשב םידוהיה לש יללכה בצמה םש ראתמ
 אצוי ןיא ,דצ לכמ םיפקומו םירוגס 'יהו ,ביבסמ םימכ ףטוש 'יה איסור ליח
 ,וכלה אל ןאבהו ראדה ,ץוחבמ לבתה םע מ"ומ םוש ונל 'יה אלו ,אב ןיאו
 רחא םגו ,םיפתרמב םינומטו םיעלס יקיקנב ונאב חתות ילכמ תויריה תעבו

 םויסבו .תורצ לש םיב תפרטומה הניפסכ ונחנא ןיידע ביואה תא ושרגש

 םוקמ הזיאמ עדוי ילוא ג"דהכ ינפל יתשקב עיצמ יננה ,בגא :ובתכמ



 147 ןילבולד-בושאמוט ק"קל ןורכז

 בר רובע 'יופ הרשמ םש שיש ,תיסקודוטרוא הלהק הזיאב ,הקירמאב
 ותצילמ ןיחו ...המש ינלבקל וליאוי יכ םהינפל ודסחבו ובוטב עיצי ,ןשרדו

 תוצרב אובי ודי לעו ,תירבה תוצראב ריע הזיאל ,ןאכמ רציממ ינצלחי

 יכרד םישמ יתייה םשל ינלבקל ומיכסי ול ,יתעושיו יתחוור יכרד ת"ישה
 .ל"כע ,יתסנרפ בצמ ירובע ושעי םאב ש"היא המש

 ירמגל בוזעל םיזוחא האמב תמאב טילחה םא טופשל השק םנמא םא

 ותיב יכרצל ןוגה םוכס ףוסאל רצק ןמז לע קר ןאכל אובל וא ,ןילופ תא

 בחרנ הדש ול 'יה אל ,הקירמאל אב 'יה םא חטב הז לבא ,ויתונב יאושנו

 ותחלצהו ,אשראווב םינברה דעוב ברל רחבנש תעב ול 'יהש ומכ ויתולועפל
 הבושח תוישיאל לדגתנ אשראוובו ,הקירמאב הרשמ גישה אלש ול הדמע

 .תונברה םלועב רתויב

 עיפָארגָאיב יד*+ םשה תחת ןמש .נ רביחש דחוימ רפסב הספדנ ותדלות

 םש ריעהל יננה וז תונמדזהב .ט"שת לאערטנָאמ ,"בר רעוועשרַאוו ַא ןופ

 אל ךיא יניעב אלפו ,ודי בתכמ םימולצת ינש סיפדה 757-713 םידומעב

 החמומ תויהל םיכירצ אלו ,תויתואה תרוצ ירמגל םינושש רבחמה שיגרה

 דוס הלגא ינאו .םתוא ובתכ םינוש םישנא ינשש ריכהל עיפארגולאקב

 בתכ ,המיתחה וליפא הלכ דעו לחהמ ולוכ אוה 75 דומעב ינשה בתכמהש

 -בושאמוטמ ד"יה ןאמטשרעפ ןהכה לרעב בוד ברה ותשא תוחא ןב לש ודי

 להנו ןגרא אוהש ,"טסייג רעזנוא, שידיאב ןועברה ךרוע ,אשראווישטשאמאז
 רזע וב שי אליממו םירפס תספדהל רוזעיש ןונגנמ ,אשראווב הרות יציפמה

 הכימת שקבל תושקב ומשבו ותושרב בתכו ודוד לש ותוישיא תא לצנו ,ח"תל
 .בטיה יל תרכינ ודי בתכ תנומתו ,ולש לעפמה דעב הרזע גישהל חילצה ז"יִעו

 ל"ז ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברה םרבחש םיסרטנוקו םירפסמ המישר

 עדונה ףארגולביבה ברה ידידיל הרכהו הדות ,םתספדה תונש יפכ וכרענ

 :םהמ הברה לע ינרעהש םיובלעדנמ שירעב בוד

 רזעילא 'ר ברהמ ,רזעילא קשמד שוריפ םע ,חספ לש הדגה (1
 לש הדגה ינינעב םיסרטנוק ינש הזל ופסותנו ,(ןילבולמ) ל"ז ףראשדרעווש

 תודגא (ב ,קסבעטיוומ יתרפא ילבעט דוד ברהמ ,התרפאב הונעמש (א חספ

 ודימלתו וידכנ תאצוהב סופדל אבוה .אנראד ק"דבא רוש בקעי ברהמ ,בקעי

 ףראשרעווש שירעב בוד 'מו שטשאמאזמ ןהוזלכימ לאקזחי יבצ 'מ , , ה"ה

 איימילאק .ןהוזלכימ לאקזחי יבצ 'ר ודכנמ ת"דיחב הכורא המדקה .ןילבולמ

 .ג"מרת

 רואל אצי םינומדק י"תכו ם"במרה לודגה רשנהל ,השמ ירבד (2
 בותכ םש .רעטלעק םייח 'ר סופדב ו"מרת אשראוו .ק"שרהמ בקעי י"'ע

 ק"דבא ותויהב ,אשראוו ,ה"מרת תנשמ ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברהמ בתכמ
 בקעי 'רל יתרכמ ם"במרה ורבחש השמ ירבד י"תכה הנה, :דארבינסארק

 אוהו ,ילא י"תכה רוזחי םינש השש רחאו ,םינש השש ךשמ לע ק"שרהמ
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 ישילשה דמח םרכב ספדנ רבכ לכהש וילע ןיררוע ואציו . . תוהגה ףיסוה
 -לדנמל ףלאה ירשב ןייעו * . . י"כמ תולגתה הזמ השוע ןהוזלכימ ברהו . .

 .146 רפסמו 141 רפסמ ו"ש דומע םיוב
 ס"ש .תוינשמ לע ,ןילרבמ שריה יבצ יבר ןואגה ישודיחו תוהגה

 תונשב אנליוו םאר תואצוהב םסיפדהו תוהגה טעמ ףיסוהו םרדיס .ם"במרו
 .א"מרת

 הנוי לארשי ברהל לארשי תריש רפסב ,הרישה ירבד סרטנוק 6
 .ז"נרת םילשורי ,אדנאל

 ק"דבא אדנאל יולה הנוי לארשי 'ר ןואגה תודלות ,יול הטמ (5

 ל"נה ןאגהל חלדבה ןיע רפס שארב ספדנ ,אדנאל תחפשמ סוחיו ,אנפמעק
 .א"סרת בוקרטעיפ .רואל ואיצוהש

 חלדבה ןיע םע ספדנ .הנשה שארו םיחספ תכסמ לע ,םימשה ןגד 6
 .םש ,ל"נהל

 ףוסב ספדנ ,טאטשרבלהמ ףירח שריה יבצ 'ר ןואגה תודלות 7

 .ב"סרת אשראוו .תועובש ,ק"ב לע תועושי סוכ רפסה

 .ץינשארפ ק"דבא שטיוואקוועל לדנעמ םחנמ ברהל ,םחנמ ןורכז (6

 ברהמ םישודיחו הדועת בתכמ 224-223 םידומע ופוסב .א"סרת בוקרטעיפ
 .קסנולפמ ןהוזלכימ לאקזחי יבצ

 .ד"סרת בוקרטעיפ .(קידצל יבצ רפסב) קידצ תיב סרטנוק 09

 ףסוי םהרבא ר"ב לדניז ריאמ 'רל ,ס"שו ת"הע ריאמ ירבד (0

 'רמ םישודיחו המכסה 5-3 דומעב .ה"סרת אשראוו .ןיצארקאזמ רעגארפ
 .ל"נהמ אתיירואד אלופלפב הבושת 32724 דומעב .ןהוזלכימ לאקזחי יבצ

 ןמלז םלושמ ברהל ,םלושמ תיב רפסב) תיבה דובכ סרטנוק (1

 .ה"סרת בוקרטעיפ .(יזנכשא

 .ה"סרת בוקרטעיפ .(ידוהיה תואלפנ רפסב) םיקידצ תיב סרטנוק (2

 .ה"סרת בוקרטעיפ .(בוטה ןמש רפסב) ןמשה תחפצ (3

 .ח"סרת בוקרטעיפ .(תוינשמ לע בר אבצ רפסב) בר ןסוח סרטנוק (4

 .ח"סרת בוקרטעיפ .(יבצ תרטע רפסב) יבצ תרטע סרטנוק (5

 .ר"תע אשראוו ,(חספ 'ה לאומש ינדעמ רפסב) רודגיבא תיב סרטנוק (6
 .(ןקירטנ רפסב) םידגמ ירפ לעב םימואת ףסוי 'ר ןואגה תודלות (7

 .ע"רת איירוגליב

 בקעי יבר ןואגה לש וייח תוערואמו תודלות ,בקעי תודלות (8
 .תלרדע אשראוו .אסילמ

 ונב םש לע וסיפדה .,זנאצמ ק"הגה תודלותו תוחיש ,םייח רוקמ (9

 .ב"ערת איירוגליב .ל"ומה

 .א"פרת ,טבש אשראוו .(ונלגדב) ס"ב יתבש 'ר תודלות (0
 .נממ תורעה .ג"פרת בוקרטעיפ .ןעדלאוו םחנמ 'רל ,בא דבכי (1
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 .ד"פרת בוקרטעיפ .לאקזחי תיב ת"וש (2

 .ה"פרת בוקרטעיפ .םש תיבה רה .םילופלפ םישודיח ,תיבה תוניפ (3

 יירא הדוהי 'ר תאצוה ,לאוו לואש 'ר תודלות ,לואש תלודג (4

 .להאוו ש"ר תודלותל םיאולמו תורעה .ה"פרת אשראוו .ץישפיל

 רפסה תליחתבו ,גרובמאהמ י"ר ןואגה לש הרות יטוקל סרטנוק 5

 ץיוורוה שיא יולה קחצי ןואגהל ת"וש קחצי ימעטמ רפסה ףוסב ספדנ וסוחי
 .ד"סרת בוקרטעיפ גרובמאהמ

 בוקרטעיפ .ארונטרבמ 'ידבוע ונברל י"אמ עסמ יבתכמ ,ןויצ יכרד (6
 וימרת תנשמ הנושאר האצוהבו .םיבתכמל היפארגוילביבו תורעה .ט"פרת
 הכורא המדקה םש ספדנ יימילאקב ףראשדרעווש בקעי השמ 'ר וסיג י"ע ספדנש
 .הזה ןמזב י"א בושי תוצמ תודוא לודג תואיקבב לפלפמ םשו ונממ

 תודלות .ט"פרת בוקרטעיפ .לארשי ןב השנמ 'רל ,לארשי הוקמ (6

 .רבחמה ייח ימי
 בוקרטעיפ .(אביקע יבר תנשמ רפסב) בקעיל תאז רוכז סרטנוק (71

 .ץירת
 םנוב החמש 'ר ברהל םיטקולמ הרות ישודיח ,החמש תודח (8

 "וכו םיקידצ ירפסב םירזופמה השמ םהרבא 'ר ונב לש םגו ,אחסישרפמ
 ץטישיבייא יולה ןתנוי 'ר ברהל ןתנוהי תחמש םשב םישודיחו תורעה םע

 םירופיסו תורמא וספדנ ושארב .(ץ"רת אשראוו .תישארב רפס ,ןושאר קלח)
 .ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברה תאמ ,ב"שרהמ

 תכסמ לע ,טרופקנארפמ שיבא םהרבא 'ר ןואגהל ,םהרבא תכרב (9
 .ןייטשניוועל לישעה עשוהי 'ר תאמ םהרבא תראפת סרטנוק םע ,תוכרב

 .ונממ רבחמה תודלותל םיאולמ .צ"רת בוקרטעיפ

 .רבחמה תודלותו המדקה .ץ"רת איירוגליב .אדיחל תומדק רבדמ (0
 (םיובנאנעט) עטנ ןתנ ר"ב אדוהי בקעי ברהל ,בקעי שרשי (1

 .רבחמה לש וסוחי רדס .ץ"רת אשראוו .ןיזארדאנמ ר"ומדאה
 .א"צרת אשראוו .(סחנפ שרדמ רפסב) ץיראקמ סחניפ יבר תודלות (2

 .פ"רהמ הרות טוקלי סחנפ תעבג סרטנוק םשו

 ןרהא תיב רפסב ,.(תוילגרמ תחפשמ תודלות) ןרהא להא סרטנוק (3

 .א"צרת בוקרטעיפ .ליוקמ
 רשיה ליבש (א םירפסה ללוכו ,ך"נת לע םישודיח ,םילודג ירבד (4

 רשא 'ר ברהמ ,תובאד ילימ (ב (יבצ םכח) יזנכשא שריה יבצ 'ר ןואגהמ
 הדמח (ג עוואקאמ ק"דבא ץ"כ השמ 'ר ברהו דארגעשיוו ק"דבא ץמק

 סופדל אבוהו י"תכמו םירפסמ ופסאנ .ןיטקיטמ יולה יכדרמ ברהמ ,הבוט

 .ג'צרת בוקרטעיפ .ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברה י"ע
 יטוקיל תפסוה .ג"צרת זדאל .דירפצנאג ש"רל ,ךורע ןחלש רוציק (5

 .רבחמה תודלותו םיניר
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 .ד"צרת אשראוו .(הנויד הלע רפסב) אדנאל הנוי לארשי יבר תודלות (6

 וניקזוו קסנולפמ שריה יבצ ברה תודלות ,הדשה חמצ סרטנוק (1
 .ה"צרת אשראוו .(םהרבאל חמצ רפסב) םהרבא ןגמ לַעב ןואג

 םחנמ ןרהא יברה לש םירמאמו תוחיש תודלות ,ם"אר תופעות (8
 וייח תורוקו םירמאמ ופוסב .ןימיזארמ ר"ומדאה ןימזרמ (ןאמרעטג) לדנעו
 'א קלח .ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברהמ (יירא בקעי יבר) ןקזה ר"ומדא לש
 .ו"'צרת אשראוו .ןאמרעיינ םהרבא ל"והו ףסאנ

 הזה רוביחה .ז"צרת איירוגליב .ע"שחד לע רהציו שורית ת"וש (9

 הברה סינכה ובו ,תוכיאו תומכב רבחמה ירפס לכמ תרתוכה תלוג אוה
 .םהירפסב ספדנ רבכו םינוש םירבחמל בתכש ויתורעהו וישודיחמ

 לארשי ונבר תאמ חספ לש הדגה לע םירואיב ,העושי תרטע (0

 יתרדס 'וכו לאומש ףסוי יבר ונבמ ת"דיחו אנפמעקמ יודנאל יולה הגוי

 לאקזחי יבצ ,פ"ש הדגה לע העושי חימצמ ירפסמ ישודיחמ טעמ תופסותב
 .ק"פל ץ"חרת אשראוו .ןהוזלכימ

 ןהכה דניקסיז רדנסכלא 'ר ברה תודלות ,ןהכ הארמ סרטנוק (1
 .ט"צרת אשראוו .(ןהכ תרות רפסב) קצולפמ

 ילוגלג םע ספדנ) ,שטיטיוואלס ק"דבא יבצ ברה לש ,ןיסחוי תליגמ (2
 .(ה"סרת ןילבול רענייל י"רל ןיע ריאמ תוהגה םע ונאפמ ע"מרל תומשנ

 תורעה םע ל"ז יתובא םשב רסומו הרות ירבד ,םירשי תלחנ (3
 ,ירומ יבא ןתח ,קסנולפ ק"דבא ןהוזלכימ לאקזחי יבצ 'ר ג"הרה יסיג ינשמ
 בקעי השמ ,יתפסאו יתטקל ,ינתוח ןתח בטוק ק"דבא רוש בקעי ר"הומו
 .ד"לסרת טעגיס ףראשדרעווש

 הדוהי לאיתוקי י"ע ךרענ ,ןתנוהי תיב ,א"ח ,רודה ילודג תודלות (4
 לארשי תורפסמ ןייעו ,ןהוזלכימ ברהמ תורעה ,ח"סרת טעגיס ,דלאוונירג
 .םחנמ ןב ,'נל ,אירגנואב

 םחנמ השמ 'רל ,ץלעיק ריע לש תובצמה תמישר ,םייחה תיב 5
 514 םידומע ןהוזלכימ ברה תמכסהב ת"דיח א"צרת בוקרטעיפ ,ןעדלאוו
 .מ"ר--ל"ר ףד םינמיס 'ג הכלהב םיבתכמו

 זדאל ,הרוסמ תאצוה ,שידק םיק ץעוי יברל שדוק יפרש חיש 6
 מ"רה ר"ומדאה תודלות 'ד ףד ,ישילש קלחב דוחיבו .םיקלחה לכב .ח"פרת
 .וסוחיו קצאקמ

 קסירב ריע תודלות הלהת ריעל חפסנה ריעה תובוחר סרטנוק (7
 ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברהמ בתכמ אצמנ 190-187 םידומעב ו"מרת אשראוו)
 .סוחי ינינעב תורעה שטשאמאזמ

 קסנולפב ח"נרת תנשב ובתכ ל"ז ןתנוהי 'ר יברה ןואגה תודלות (8

 םישודיחו תוהגה םע ןתנוהי 'ר יברהל ןתנוהי תרובג רפסה שארב ספדנו
 .(ח"סרת אשראוו) ץנערבולמ גאלשדלאג גילעז םייח בקעי ברה ל"ומהמ
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 שיא יולה סחניפ יבר ןואגה לש םירופיסו תודלות סחנפ תעבג (9
 וספדנ אל .א"מרה לש וסיג אקארק ק"קב א"דד ישארה סנרפ גארפמ ץיוורוה
 תומבי לע סחניפ תיב רפסה ףוסב ספדנו טקלנ ונממ טעמ קר תומילשב
 רעשיפ ףסוי םהרבא 'ר ל"ומה ידי לע ,ט"סרת בוקרטעיפ ל"גהל תוכמ
 .רעדנאסכעלאמ

 יפדב .א"צרת אעדארא ץראווש ןהכה ףסוי 'ר ברהל שדוק תרדה (0
 .אשידק הרבח ינינעב תורעה ונממ וספדנ ב"כזא"כ

 ךונח ברה טקלמה ,לישעה 'ר יברהל םיטוקיל ,הרותה תכונח (1

 דומעב םגו רמוחה תפיסאל רזע (פ"רת בוקרטעיפ) זרעיגזמ ןאזרע ךינעה
 .ונממ ת"דיח 0

 אוהו ,ילוליה יבד ארגא רפסה לע תורעה ללוכ ,אתתעמשד ארגא (2
 .ב"רעת בוקרטעיפ ,זדולמ טאנארג ריאמ קחצי יברל הנותח ינינעב םיטוקיל

 םירפסה תמישרב בשוח ןהוזלכימ ברה תכרעמב ב"ח הרכזא הלאב הנה
 .ט"פרת יירוגליב רצואה תיב רודיסה םג רביחש

 המכסה םש שי קר ,ורביח אוהש רכזנ אל א"צרת תנשמ האצוהב הנה
 הבוט תוילגרמ םיטוקליה רביח אוהש לק זמר וליפא םש אצמנ אלו ,ונממ
 םהרבא ל"והש יירוגליב ןברוח רוביחב הארו ,.םירקי םינינפ לארשי תסנכ
 עשידיי יד ורמאמב סיפדמה גרעבנענארק עטנ 'ר לש ונב אוהש גרעבנענארק
 י"ג ורבחתנ רצואה תיב רודיסמ םיטוקילהש בתוכש 42 דומע יירעקורד

 .ומצעב סופדה תיב לעב ד"יה גרעבנענארק עטנ 'ר ויבא
 ףיסוה ז"שת תנשב ןילקורבב רודיסה סיפדהו רזחש הפמ ל"ומה קר

 ןכ אצמו ,אשראוומ ןהוזלכימ לאקזחי יבצ 'ר 'וכו ברה י"ע וצבקנש רעשה לע

 .אינלופב 'ינש האצוהב
 עטנ 'ר ובורק ול רזע לודגה ומוסרפל תובוט הברהש שיגדהל יאדכ בגא

 ולצא וחקיש ם"ילומהו םירבחמה בל לע רביד אוה יכ ,סיפדמה גרעבנענארק

 ילע ומצעב עטנ 'ר חלש ,המכסה ונממ שקבל וברסש ולא וליפאו ,תומכסה

 .המכסה רבחמה םשב שרדו ההגה

 הברהבש ןפואב ,רבחמ לכל ןיסחויה רדס בתכש המ ול רזע הברה

 וברה ז"יעו ,וימדוק ירחא ךשמנ תויהל םלועה עבטמו ויתומכסה וספדנ םירפס
 ףסאש רמוחב רקיעב שמתשה ןיסחויה רדסב .תומכסה ונממ תחקל םירבחמה
 םגו שטאקנומב כ"חאו אווארטעפמ ברה סארג בוד םייח ברהמ לביקשו ומצעב
 .דארבמ ק"שרהמ דכנ אלקודמ אגניטיא א"רמ

 פ"ש הדגה 'יה רואל איצוהו רדיסש ןושארה רפסהש רבדה ןינעמ

 אנפמעקמ ןואגה ז"וחמ העושי תרטע הדגה ,ןורחאה רפסו ,רזעילא קשמד פ"ע

 .העושי חימצמ פ"ע

 וספדנ תודלותו סוחיה רדסב ויבתכמו וישודיחו הרופ רבחמ 'יה אוה
 ,םיח רוקמ ,םינואגה יבתכ ,ןהכ תכרב ,יבוט תיב :ןלהלד םירפסהב
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 ,ותעב רבד ,ינושרגה טוקלי ,תורטפה לע םיבר תב רעש ,לארשי תחמש
 ,ןילבולמ יברה תואלפנ ,יבר להא ,הרות להא ,.םילשורי ןורכז ,םיבר םימ

 להא ,השמ תלהק ,אזלעבמ םולש רבוד ,ךלמילא להא ,יקראוו קחצי להא

 ימעט 'ילא לוק ,הדשה שבד ,בונאמירמ םחנמ תרטע ,מ"דפפמ םהרבא
 ,רעגרעב י"רל רשע ירפסב ,קחצי ימעטמ ,ריאי תוח ,בהז תרונמ ,םיגהנמ
 ןמאנ תיב ,םלשה שא יפשר .,אלשימערפמ לאומש ןורכז ,םחנמ ןורכז
 ,םישישרת עזג ,םינובנל תעד ,ט"ל --- ט"כ דצ קסומדאר המלש להא ,ונתחל
 .םינקז תעד ,יול תיב תראפת ,םייהנעפוא דוד יבר תודלות

 שארב םסריפש בתכמה תודוא ינריעה ןייטשניבור י"ר ב"ש ונדידיו
 יולגל םיוק וב שיו (ה"צרת אקארק) תומבי ימלשוריה לע ןיע בוט רפסה

 בולסינאטס ק"דבא ץיוורוה יולה רכשי םלושמ יבר ןואגה לש הלוגדה ותוישיא
 .יאוויל רב ס"חמ

 ,ןאמפיוק םלושמ םייח 'ר ,קסלעשאנ רנרוא בקעי 'ר םינברהל ויתובושת

 זניוצאר דלעפיינ ביל אדוהי 'רו ,שילאק ץטישפיל לאקזחי 'ר ,קסוטלופ
 ג"צ 'מ 'א ינמיס תישימח הנשבו ב'צ ,/'ד ינמיס 'ינש הנש ףסאמהב וספדנ
 םחנמ 'ר צ"הגהל ב"י ןמיס 'א תרבוח תישילש הנש ןיוצמ הרותבו .ז"טק
 םייח 'רל 'ב ןמיס 'ב תרבוח תישימח הנש םשו ,ןימיזדארמ ןאמרעטוג לידנעמ

 'א ןמיס 'ב 'א תרבוח תישש הנשבו ראוודיוואנ ק"דבא אדנאל לידנעמ םחנמ
 ץיוורוה יולה ןרהא ברהל 'ב ןמיס 'ד תרבוח תיעישת הנשבו ,ל*נהל הבושת
 .קצאלפמ

 ,םיבתכמ ץבוק .ק"הצרא יגורתא חבשב רבדמה ,רדה ץע ירפ רפסב

 י'דמ ןהוזלכימ ברהמ הכורא הבושת ,ס"רת אקארק ,סוקראמ המלש ל"ומה

 .47-35 דומע ט"נרת לולא

 תיבה תוניפ ורפס שארב אצמת רכזנ אוה ןכיה האלמ המישר

 לאקזחי ירמא םירפסה י"תכב וראשנ הז דבלמ .א דומע תיבה רה סרטנוקב

 .דועו םישורד רפס ,םיללכה רפס ,ך"נת לע ירצ טעמ ,ת"הע
 ןיידראווניילק ,ץראווש גילעז סחנפ ברהל זפ תרטע לע ותמכסהב זְייִע

 לע םימשב ירה ירפסבו :תורעהב ח"פרת ארקיו 'ה םוימ ,ק"פל הראפתב

 .'וכו יתאבה ,(ל"והל ת"ישה ינרזעי) יתודליב ל"ת יתרביח רשא ,יטנאקירה

 תובתכנ םהו ,.בוטיקמ רוש בקעי ירבד ת"ושב יתאצמ וילא תובושת
 באז םוחנ יבר ןואגה לצא ,אטילד אלאיבב דמול ותורחב ימיב ותויהב וילא
 אנינת הרודהמ יאוויל רב ת"ושבו ,'פ ,ח"ל ,ב"כ םינמיסב םש ןייע ,ל'ז
 םישרהמ תובושתו תולאשו ,'א ןמיס ןרהא ייח תובושתו תולאשבו ,'כ ןמיס

 ראב ת"ושבו ,ו"ס ,'ו ןמיס 'ו קלח ,א"מק ןמיס 'ד קלח ,ח"ל ןמיס 'א קלח

 להא רפסב .'ג ןמיס ןושארה רעש םימכח דובכ סרטנוק יקסמלשורי השמ

 'יסב ,ט"נרת תנש גרעבמעל ,אקנעדרוהמ םימואת מ"רל (השמ ליאוה) השמ

 יאולמ תובושתו תולאש רפסב .שטשאמאזב ותויהב וילא הבושת האצמנ ,ז"ט
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 םימיענב םילבח ת"וש ,ג"כ 'יס (ה"פרת ןילבול) ןיקצאלק א"רל ןבא

 .'ס ןמיס א"ח
 ,ב"סרת אשרוו ,לוואשמ ןרעטש 'ירכז ףסוי יברל ףסוי רכז ת"ושבו

 .ה"לר 'יס ד"ח ח"וא

 ,זרעיגזב בר ל"ז גרעבלע ןתנ םהרבא ברה ונתחל ןמאנ תיב רפסב

 .וילא תובושת ינש םיאצמנ ,ד"פרת איירוגליב

 ןד א"ס ןמיס (ב"פרת שזולק) ןהוזלריצ ל"ירל ןונבל יצע ת"ושב

 תנשב דוע הלאשנ וז הלאשש אלפו ,תומוקע םילגרב דלונש קונית ןודינ
 ,קסנאלפב צ"ומ ותויהב גרעבלע ןתנ םהרבא ברה ונתחמ ה"סרת
 ק"דבא ןיקצאלק והילא 'ר ןואגה ברה תאמ ,ונחלש לע בסומ ותויהב תרמוא תאז
 ,ולל ןמיס (ה"ערת ןילבול) 'ילא רבד ת"ושב הספדנ וילא ותבושתו ,ןילבול

 ,ונתחל הז ןינעב בישמ ל"ז רעטומלרעפ א"רל םהוש ןבא ת"ושב ןכו
 הארנה יפכ טרפבו ...המוצע האילפ והז ונתוחו ןתח תומש ופלחתנ ךיאו
 'לה םאו .םינש הברה רחואמ ןהוזלכימ ברה ץירה ןהוזלריצ ברהל הלאשה
 'יה ,ןהוזלריצ ברהלו ןיקצאלק ברהל ה"סרת תנשב ונייה דחא ןמזב ץירמ
 ספדנש אדוהי לובג ת"וש ,ןושארה ורפסב ותבושת םסרפמ ןהוזלריצ ברה

 ךיא הז רבד ,ב"פרת תנשב רואל אציש ןונבל יצעב הספדנ איהו ו"סרת תנשב

 ירבד תושב ןהוזליכמ ברהל הבושת הספדנ םג ...ןיבהל השק רבדה שחרתה

 .ל"נה ןינעב (ח"סרת איירוגליב) ח"מק 'יס ה"ח לאיכלמ
 םלעהב (א''כש 'יס ד"וי) רזנ ינבא ת"ושב שממ וז הלאשב ןד רבכ הנהו

 ןאגראמס ק"דבא ןודרוג ביל אדוי ברהל הדוהי תבושתבו ,לאושה םש

 תעכ ,םוקע שארה בותכ םש המוקע לגר םוקמב קר ח"סרת אנליוו ,אווארטסא

 ל"נה ןינעב הבושתה סיפדה ז"צ 'יס רהציו שורית ת"וש ורפסבש יתיאר

 יאדכ ,םלועב המסרפתנ הלאשהו בושטאכוסמ ק"הגהל הז ןינעב בתכש איבמו

 ןוחריב םילופלפ םוש ילב םיארוקל הלאשה םסרפ ומצעב אוהש ריעהל

 .ה"סרת ןושחב ראמטאס ןיילק י"רל קחצי להא

 שטשאמאז ,בושאמוטב וימולע ימיב ףסא ויבתכו וישודיח רקיע

 תודי יבתכ קר םסריפו עלבימל דירט תניחבב 'יה זא דעש ,דארבינסארק

 תביתכב ףתתשהו טלופ תניחבב 'יה רבכש קסנולפב וליפאו ,ויתובא תשורימ

 תומכסה בותכל ןייטצה דוחיבו ,לבת יוצק לכב םיפסאמה בורב םירמאמ

 הנפומ 'יה ןיידע לבא ,ויבורק 'יה םלועה לכש תוארהלו רבחמה סוחי טטחלו

 םינברה דעו רבח רותב ותנוהכ ימיב לבא ,םירפס איצוהלו שדחלו שפחל

 המישמ םש ול ףסותינש טרפבו תובורמ ויה תונברה תודרטש ,הריבה השרוב

 "אנמרוה, וא "הארוה רתיה, בתכב םיכרבאו תובישיה ירוחב רטעל השדח

 ימימ ולצא חנומ 'יהש המ קר סיפדה םש ,ללכה יכרוצ ינינעב דורט 'יה םגו

 לעו םבתוכל יאנפ ול 'יה אל תונטק תורעה וליפאו ויתובא יזנגמ וא ,וימולע

 ברעב בתכנ (אעדערא ץראווש י"רל שדוק תרדה רפס שארב) ובתכמ דיעת הז
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 ריעהל תובר יל שיו ,יתלבק ריהזמה ובתכמ ...אשראווב א"צרת תוכוס
 רדסל העשו ןטק דעומ ףא אוצמל לכוא אל ןפוא םושב לבא ,הזב דיגהלו
 ראתל שיאל לכוי אל רשא ם,יקלאל הלודגה ריעב תודרט ןומה ןיב ,םירבדה
 .תוכז ףכל יתוא ןידי ,ויניעב האורה קר

 ךרוע אוה 'יה ,לבת יוצק לכב םינוחריב םירמאמב ותופתתשה דבל
 ,עיפוהש ןושארה קלחבו ,אשראווב םינברה תדוגא לש םישורד ץבוקל ףתושמ
 ק"דבא ןהוזלכימ לאקזחי יבצ י"ע ל"יו ךרענ ,בותכ ,ג"פרת בוקרטעיפב
 ק"דבא ןהכה ריאמ ,אוואלמ ק"דבא ץיבולגס השמ לאיחי ,השרו ,קסנולפ
 .בוטקנוממ ברה קר ראשנ כ"חא לבא ,בוטקנומ

 תובישח תמחמ .תונוש תודיעוב םינברה דעוו חילש אוה 'יה םימעפ הברה

 וא טייברא ןופ םעלבארפ סרטנוקה לע ותמכסהמ עטק קיתעהל ינגה ןכותה
 ץ"כ ריאמ ר"ב קחצי 'ר ברהל דומלת ןוא הרות ץופ טכיל ןיא רעטייברא
 .ט"פרת איירוגליב ,ןיפירמ

 תא תבבחמ ק"הות המכ דע לילעב תוארהל ,ולעפ בוט יכ יתיארו ...

 תא בוהא ל"זרא רבכו ק"הותיד י"פע 'יהיש דבלבו ,הדובעהו הכאלמה

 רבכו ,םימש ארימ רתוי ופכ עיגימ הנהנה לודג ('ה) תוכרבבו ,הכאלמה

 רבכו ,םימש יארימ רתוי ופכ עיגימ הנהנה לודג 'ה תוכרבבו הכאלמה
 רבעה ןושחרמ ב"י ךל ק"שעו םויל רואב לארשי תדוגא ילעופ תפיסאב יתרמא
 זעוב ידי לע וכרבתנ רבכש ,הפד םינברה דעו םשב םתוא יתכרב (ח"פרת)
 םילהתב דחוימ רומזמ ז"ע דסי ה"עה דודו ,םכמע 'ה םירצוקה לא רמאש
 ,הנוילע לעופ די זאו ,א"ד םע ת"ת הפי יכ 'וכו לכאת יכ ךיפכ עיגי (ח"כק)
 'וכו יאוולה רמא םיזחופו םיתושו ןילכוא םתוא האר (ט"ל) ר"בב ןייִעו

 םילעופה תא ןיקיחרמ םיאריה םירישע םגש אקע אד ךא 'וכו שוכינב ןיקוסע
 ,םהיחא דגנ הארונ הלוע םישוע הזבו ,הדובעו הכאלמ םהל תתלמ םיאריה
 תא 'ה ךרביו רפיטופ יבגו ךללגב 'ה והכרביו רמא ןבל םגד ונל הרמא ק"התו
 ,אתבשב והייסכנ ירייסד (ח"ל) ןיטיג תנווכ ל"י הז ,ףסוי ללגב ירצמה תיב
 המה םגד םושמ וקיחרה םירשכה והידבע ונייה ,אתורחל והיידבע יקפמדו

 יוא תבשה תא ורמשש םילעופה תא וקיחרה ןכלו ,ירייסד תבש לוליחל ואב
 ןכותמ ,המה םג ןוהיסכנמ ודריש הדמ דגנכ הדמ ושנענו ,השוב התואל
 .תומחלמה יתש ןיב ןילופב ידרחה לעופה לש םוגעה בצמה תפקשמ המכסה

 ,ןכוסמ בצמל עיגה ז"צרת םירופבו ,יניצר ןפואב הלחנ ז"צרת ףרוחב
 ופקותו ונתיאל רזחו אפרתנ ותנקז תורמלו ,ותוא ושאיי םילודגה םיאפורהו

 ןיילק ץראווש ז"פרל ןבה ןוידפ תוכלה לע סחנפ יטוקיל רפסל ותמכסהב ןייע)
 המחלמה ץורפ דע בר רותב ליעפו תואירבה תומילשב 'יהו (ץ"חרת ןיידראוו
 רטפנו ושפנ תא וכיד יצאנה שוביכ תחת י"בהא לש אכודמה בצמהו הארונה
 .ב"שת תנשב

 א - רד - בו
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 בושאמוטל ךומסח םושטראי ק"דכא רעמאזטיז חפפ 'ר ברח

 ק"הרה לש ד"מהיבב זלעבב דמל כ"חאו ,לודג טסאמב ךנחתנו דלונ
 לודג ח"ת 'יה .ה"לצז א"רהומ ק"הרה ונב לצא כ"חאו ה"לצז אזלעבמ דייר
 לכאו ,לאקיסמ המלש 'ר ח"הרה תב תא אשנ .זלעבב "םיבשוי,ה יבושחמו
 ק"דבאל לבקתנ ה"צרת תנשב .תודיסחו הרותב ושפנ םלתשהו תונוזמ ולצא

 פשבכש ןילופ תנידמ קלחל וחרב םינברהו המחלמה ץורפב .בושטראי
 .הרומו ברל םיראשנה םידוהיהל םש 'יהו בושאמוטב ונכשמ עבק םיסורה
 .ד"יה ,ץעזולעבל ב"ב םע דחיב לבוה העומשה יפכ

 הא-- ד -בבא

 זיוהיינ שיבייל "ירא 'ר ברח

 ק"הרהב שילארשי 'ר צ"ההב בושאמאטב צ"ומ ןמחנ 'ר ברה לש ונב
 .וכרעב האר שדוקב הלעמלו בושאמאטב ר"ומדאו ד"בא 'יהש ןושארה שיבייל יבר

 קוסעל הצר אל לבא ,תונברל ךנחתנ אתלישוש ךישממ ןבכ שיבייל יבר

 ןתוונע .תודימ לעבו ןידע שיא 'יה ועבטב ,ופכ עיגימ הנהנ תויהל הצרו ,הזב
 המחלמה הצרפנשכ ,ולש דימהיבב הגהנה אוה ךישמה ויבא רטפנשכ ,ךרב לפשו
 'ך ברה תב יזעק תינברה ותשא .א"שת ולסכ 'ב םויב רטפנו איסורל טלמנ
 ןתח אצינשיוומ יאליע יבד 'ירא ק"הגה עזגמ ,ןאחואמ ברה ץטישפיל השמ
 םירמ ,איסורב השמ םהינב ,א"שת ןושחרמ ו"כ הרטפנ ,לעהיאמ השמ חמשיה
 הלעבו לחר ,הננערב ןידאר תבישי דימלת רעפראק לארשי 'ר הלעבו אמעט
 הרש ,לאומש לארשי ,הדובעה דוסי לעב ק"הרה דכנ םינאלסמ ןיבור לאומש 'ר
 .קראיונ ןילקורבב םלוכ .ד"בח ידיסחמ ןַאמניילק ןמלז הלעבו לעזייר
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 תרקי תנפ 156

 דארגינראט תליהק םע תניידתמ בושאמאט תליהק

 ד"בא בר תודוא

 ברה תא ר"ת וא ט"צקת תנשב ד"באל הלבק דארגינראט תליהק

 םג ,וייח ימיל הנש םירשע ול ואלמ אל ןיידע יכ םאו ,(* סקאוו רזעלא םייח

 הדוהי יבר ויבאל (ג 'יס ד"ויח "יח שפנ ת"וש האר) ב"פקת תנשב דלונ אוה (*

 בורמענמ ד"יה לכימ לאיחי יבר שודקה דכנ ,סוחיה עזגמ רצנ ,אבאט 'יח ומאו שוביל

 םלוא ,םירפוסו םימכח האלמ התיהש ריעבש םידבכנהמ ריבגו ןדמל "ה ויבא ,ח"בה עזגמו

 אלשימערפ ק"דבא רעלעה ליוונייז לאומש יבר ןואגה לצא הרות דמל ,וימולע ימיב רטפנ

 ז"עהבא 'יח שפנ ת"וש האר (ןיטיג ביט לעב ןואגה יחא) ת"הע לאומש ןורכז ס"חמ

 .אלשימערפב ליוונייז לאומש יבר ןואגה תבצמ לע תורח ןכו ,'ד "יס

 לצא בוראבז ק"דבא םאטשרבלה השמ יבר ןואגה תב אמילב תרמ הנושארה ותשא

 וילא ברקתנ ויחא ןתחו וריע ןב רותב .זנאצמ םייח ירבדה ןרמ ןואגה יחא ,לאפינראט

 עסנו ,ק"הגה ודוד תוצעיתה ילב רבד םוש השע אל ,ובלו ותמשנ ימינ לכב זמע רשקתנו

 הבשב רבדמ 'יח שפנ ת*ושל ותמדקהב .שודקה וליצב ףפותסהל זנאצב ושדק תורצחל

 שפנ ת"ושבו ,זנאצמ לארשי לש ןבר שודקה ןואגה ןרמל רבח 'יהש הכזש ויבא יחא

 תסנכבו ,םייח םיקלא ירבד המה זנאצמ א"טילש ק"הגה ןרמ ירבדו ,בתוכ (ג"ע ייס דיוי) יח

 ,ל"הזב בתוכו ,ייליד תכו קעב ןסינ דגנ ,זנאצ ידיסח עשיל אציש ובתכמ אצמנ הלודגה

 ןבר ,הדעה יניעו הרותה רש ,םינושארהמ דחאכ םישדקה שדוק ,ןואגה ונינודא ןרמ ירבדו

 םיתושו 'וכו תואבצ 'ך ךאלמל המודה ברה ,ורודב דיחי רתסנבו הלגנב ,הלוגה ינב לכ לש

 .םה הכלה ושדק ירבד לכו ,לארשי לכל אצת והיפמ הרותו ,םוי לכב וירבד תא אמצב ונחנא

 ודבכמו ,םייח ירבדב תובושת הברה וילא שיו ,דאמ ובישחה םייח ירבדה םג

 ןייע .,'וכו ינימיה דומע לארשי רנ ,םסרופמה דיסחה ,רודה תפומ ,לודגה ןואגה םיראותב

 ןמיס טפשמ ןשוח קלחבו ,וימק ,ד"כק "ס ז"עהאחו ,ו"טק ,ד"ק ,ח"פ "יס ד"ויח ב*חב

 ותבושתבו ,רוגמ ם"ירה ישודיחה ק"הגה םע הבר תודידיב 'יה ןכ .'נ ןמיס תוטמשהבו ב*ס

 ברה יבוהא דובכל :והרתכמ ו"כ ןב ךרבא זא 'יהש ח"רת תנשב (די "סב ד"וי) וילא

 התע :ותבושת עצמאבו .וכו קזחה שיטפ ינימיה דומע לארשי רנ יקבו ףירח לודגה

 הבושת א"ל 'יס ז"עהאחב ש"ייעו .םיביבח וירבדש תוארהל םידמחנה וירבד לַע אובא

 וילע בתוכ (ז"ט בתכמ ,אשראו ,ב"ח הלוגה יניע ריאמ) ובתכמבו ,ב"ירת תנשמ וילא

 ךכ לכ בושח וניא םא ףאו ,הלילו םוי הדמתהב דמולו בשויש יתרקח : םיכודיש ינינעב

 ח"ת אוהו ילצא בוהאו וריכמ ינא לבא ..,קצאקל עסונ ונניא רשאל ,ונלש םידיסח לצא

 ,םהרבא תכרבב ןייעו .סחוימו דיגנ אוהו והומכ הברה אצמנ אל ,לודג גלפומו בושח

 תאמ הכונחד איגוסב (ה"סרת אשראו) מ"דפפמ שיבא םהרבא יבר ןואגהל ,תישארב
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 ,תונכרל דמועמל תובישח םיפיסומ אל םעבטב רשא םירבד ,.םריע דילי 'יה

 ילימו אימשד ילימב לודג םכחו גלפומ ןדמל םוצע יוליע 'יהש ןעי ז"כב

 לע שודיח רבד איבמש קצארעס ק*דבא ןייטשניוועל ףסוי יבר ברה רבחמה דכנ ל*ומה

 ק"הגה םשב ול רמאש שילאקו דארגינראט ק"דבא סקאו א"חר ןואגהמ עמשש הכונח

 .רוגמ ם"ירה

 םע תודידיב 'יהו ,ץינזאקמ רזעלא יבר ק"הגה לש שדוקה לצב ףפותסה םג

 .ןניטסאגמ ם"ירה ר"ומדאהו ,רעקיצנאד לאיחי יבר ק"הרה רדנסכלאמ ןקזה ר"ומדאה

 לעב "הו לודג ריבג ומצעב 'יה יכ ,ריעה ינבב ותסנרפב יולת 'יה אל אוה

 תא וינפל ועיצה תורייע הברהו ,המרב ותואישנ גהונ "יהו ,ריינל תשורח תיבו תואלחנ

 .דארגינראט תא בזע אל הז לכב םינש רשעמ רתוי הרבע רבכ יכ םאו ,ך"בא תרשמ

 ,ותקדצו ותונואגב רתוי דוע םסרפתנ םש ,שילאק קיי'דבאל לבקתנ ב"כרת תנשב

 תא אשנו ,הנושארה ותשא הרטפנ םש ,רודה יקידצו ינואג לכ לצא דאמ בושח 'יהו

 הנממו ,רודה ילודגמ דחא 'יהש אנטוקמ עשוהי לארשי יבר ןואגה תב לרימ הרפש השאה

 .וינב בור דילוה

 הנמתנ אשראוו ק"דבא שלזיימ שירעב בוד יבר ןואגה תריטפ רחא ט*"כרת תנשב

 ללוכה תסנכה תלדגהל הברה השע אוה ,ןילופ ללוכ סנה לעב ריאמ יבד תפוק אישנל

 וכלהו ,י"*אב אנטוקמ ןואגה ונתוח םע דחיב רקיב ו"מרת תנשב .י"אב בושיה תחרפהלו

 יגורתא אלו י"א יגורתא קר ונקיש הלומעת גהנ ןילופל ותריזחבו ,הבחרלו הכראל הב

 .'ר ןמיס ח"וא 'יח שפג ת"וש ורפסב הספדנו ןילופ ינבר תמיתחב ק*וק איצוהו ופרוק

 ךינעה ןושרג יבר ןואגה ודגנ איצוה דחוימ ארוק לוקו םינבר הברה ואצי ודגנ לבא

 עברא תוצמ םיקל הצורהש ראבמ אוה וב ,ח"מרת תנשב ןיזדארמ ר"ומדא רענייל

 םיקזחומה ופרוק יגורתא רחא אקוד רדהי ,הלטבל הכרב ששחמ תאצלו התכלהכ םינימ

 לעו ,םהילע וכרב י"אבו הלוגבש וניתובר לכו םיבכרומ םניאו ,תורשכ תקזחב םלועמ

 תיב .ד . ,סקאוה א"חר תודלות) םיבכרומ תקזחב םהו תוששחה ובר י"א יגורתא

 .(83-80 דומע ,יולה

 בוזעל ץלאנ 'יה ,םימדקתמהמ ויהש הליהקה ישאר תופיקתו תקולחמה ינפמ

 בר תויהל תואיש תולודג תולהק הברהמ וילא ונפ םדוקמ יכ םאו ,שילאקב תונברה

 ןייטשנרוא שריה יבצ יבר ןואגה תא היסור תלשממ השרגש רחא ה"לרת תנשב םג ,םלצא

 ד"באל ונימזהל קסירב ק"קמ הדבכנ תחלשמ האב אירטסוא ןיתנ ותויה ינפמ קסירבמ

 ,הרשמ ילב ראשנ תעכו ,שילאק תא בוזעל הצר אל לבא (1878 תנש 16 ןוילג ץילמה)

 ואב הרותב ןואגו חקפ שיא רותב ,ד"מ-מ"רת תונשב המש ררוגתהו אשראווב בשייתהו

 רסמתה ןילופ לש ןילפורטמב ואצמה ינפמו ,ותסנרפ 'יה הזמו ,ןיידתהל םיריבגה וינפל

 לרוביצ רבד לכב רשא תויפלת לתו תיזכרמ תוישיאל השענו ,ללכה ינינעל רתוי דוע

 ,ןעדלאוה .מ .מל בא דבכיב ןייע .ללכהל םיעגונה תונקת הברה ןקיתו ,ומע וכלמנ

 ק"דבאל לבקתנ ה"מרת תנשב .םינקסעו םינבר םע דחיב ןקיתש תונקתה ג*פרת בוקרטעיפ

 עברא לע םייח רוקמ רפסה סיפדה ז*לרת תנשבו ,םירפס רידההל 'יטנ ול 'יה .בוקרטעיפ



 תרקי תנפ .8

 ינבמ דח אוהש וב וריכה םה ,ונחלש לע ודחאתה הלודגו הרותו ,אמלעד
 תרטע וילע ומש ןכל ,הרותה ימשב הלוע בכוככ אוהו ,םיטועמה 'ילע

 לבוקמה לש ודימלת אבוצ םראמ םייח ר"ב םהרבא יברל ,הלבקה תטיש יפל םירוט

 לש ויבתכ לבא ,םינורחאה גרעבנטורמ ם"רהמ ת*וש וסיפדה ותרזעב .לאטיוו םייח יבר

 םיבתכ ול ויה יכ ףא ,יח שפנ ת"וש םשב ויתובושתמ ןטק קלח קר סיפדה אל ומצע

 ר"ומדאו ק"דבא שילאק ףסוי יבר ריעצה ונתח .הרותה תועוצקמ לכ לע ריבכמל

 לע םיבתכ תובר ילצא שי : םישורדו ת"הע "יח שפנ לע ותמכסהב בתוכ ,בונישמאמ

 ונב תריטפ תעמ ילצא םה םיבתכה ,שורד לַעו ת"ושו ךורע ןחלשה יקלח לעו תותכסמ

 ר"ומדאה ונקז תיבב האר ,רעגניז םחנמ לאיחי ברה ודכנ יל רמאש יפכו ,'וכו ודיחי

 תישארב) ת"הע וידכנ וסיפדהש המו ,יח שפנהמ םיבתכ םיאלמ םיזגרא בונישמאמ

 דבאנ לכה לבא .העושיל ןיכירצ ויהש הלוגס רותב ר"*ומדא תצע י"פע ושע (תושרזו

 : וספדנש וירפסמ .האושה ימיב

 .(ינש האצוה) ולשת קראי וינ ,ז"עהבא ד"וי ח"וא לע "ח שפנ ת"וש (א

 .ג"'צרת אשראו ,(תישארב) א"ח ת"הע 'יח שפנ (ב

 .ד"צרת אשראו ,תושרד "יח שפנ (ג

 .א"כשת םילשורי ,םיבתכמו ת*דיחו ת"וש ללוכ ,יח שפנל תיראשו םש (ד

 תפסנו ,א"כשת םילשורי ,ץישיבייא עשוהי לארשי ךרעו בתכ 'יח שפנה תודלות (ה

 .ל"נהל

 -לת ,יולה תיב .ד .י ,בוקרטעיפ"שילאקמ ברה סקאו רזעלא םייח יבר תודלות (ו

 ויהש םירבד ובלו ויפב חינמו ,תינחורה ותינבת תומד ןודזב ףליס רבחמה .י"שת ,ביבא

 ולאל ותומדל הצורו ,םילשוריב ןירדהנס וא ןוילעה ןיד תיב תא שדחל ןוגכ וחור תרומל

 לכ םתטישב ךלהו םייתימא םיקידצ םע ודועמ קבדתה אוה ,םהמ קחרתמ 'יה א"חרהש

 ושעש יפכ המדאה תדובעל י"אב בשייתהל ל"וחמ םישנא חולשל וליפאו ,וייח ימי

 (90 דומעב ןייע) ונממ םיבתכמ ומצעב אוה איבהש ומכ הזל דגנתמ 'יה *ןויצ יבבוח,ה

 תחרפהו המדא תדובע י"ע םג ןשיה בושיה תוטשפתהלו תובחרתהל קר "יה ותנוכ לכו

 .בושיה

 ונפ דוחיבו ,ללכה ינינע לכב שארב קלח לטנש ורודבש הלוגסה ידיחימ "יה אוה

 םינברה ירפסב וספדנ ויתובושתמ הברהו ,הנידמה יוצק לכמ הכלה ינינעב וילא

 .תוכיאו תומכב בושח רפס תויהל לכוי ןתוא ופסאי םא רשא םינוחריבו םילאושה

 ת"ררדא םויב רטפנ ,ותבידנו ובל בחור תפקתשמ ןהמ רשא תואמל תואצמנ ויתומכסה

 'א ,רחמ םויב המייקתה "ולה .ןאמלעגנא בקעי יבר ריבגה ונתוחמ תזוחאב ט"מרת זומת

 םהרבא 'ו ק*הגה דחוימב אבו ,היולהב ףתתשהל הביבסה לכמ םיפלא ואבו ,זומת

 .שילאקב כ"נמו .ע"יז ה"הללצז -- ודיפסהל ל*צז בושטאכאסמ ר"ומדא

 ויתונבמ תחאשכו תירבה תוצראל הריגההל לודג דגנתמ 'יה אוהש שיגדהל יאדכ

 ,ומש לע םהיצלח יאצויל םש ונתי אלש האחצ תרותב םשקב ,הקירמאל וריגה ב"ב םִע

 .הקירמאב ימש אצמיש הצור יגניא רמאו
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 םיחוטב ויהש ןעיו ,(תונברב םש ובשי לארשי ילודג הברהש) םריעב תונברה
 תוליהק הברהו םינברה םלועב בושח םוקמ סופתיז ,ועבט םסרפתי רצק ןמזבש

 ברל והולבק תע ומע ונתה ןכל ,בושחהו ריעצה םבר םע םב ואנקתי
 לכל ד"בא רותב םריעב ראשהל חרכומש ראשה ןיבו םיאנת הברה ,ד"בא

 .הרתכהה םוימ םינש רשע תוחפה
 ןרק םירה ,םריעב תורוצנו תולודג לעפ אוה ,םברב ובזכאתנ אל םה

 ןכו ,לודגה תסנכה תיב הנב ,תולודג תויכז ול 'יה אתמד ילימב םגו הרותה

 ול 'יה ,םידוהיה תסנכה בצמ הזב ביטהש ,קושה עצמאב תוינח לש תורוש

 חקל חקיל וילא ורהנ הביבסה לכמו ,םירוחבו םיכרבא םע םידימת םירועיש

 הברהו ועט אל דארגינראט ישנא .הלשממה לצא דאמ בושח 'יה םג ,ויפמ

 רותב הרומו ברל םהל 'יהיש םהלש ריעצה ברב םהיניע ונתנ תורייע

 ז"רת תנשב ד"באה תרשמ הנקורתנ רשאכו ,ןהמ תחא התיה ונריע םג ,ד"'בא
 בושאמאט ,ורובע םיתואנ םיאנת םע ד"בא תרשמ וינפל ועיצה ,ח'רת וא

 בושאמאטב ,התוחא דארגינראטמ המכ יפ הלודגו ,הבושח רתוי הלהק התיה
 תרשמ לבקל הצרתנו ,םיברב הרות תצברהו ויתולועפל בחרנ רכ וינפל האר
 דארגינראט ינבש שארמ וזח בושאמאטב הלהקה ישאר ןכא ,בושאמאטב ד"בא

 ותוא םילכקמש תידדה החח רטש ומע ושע כ"ע ,םריעמ תאצל ול ונתי אל

 ויהיש ידכ לבא ,םהיניב וושוהש תויובייחתההו םיאנתה לכ םע ד"בא ברל
 םהל ליעוי אלו םתמיזמב עירפהל דארגינראט ישנא ולכוי אלש ,ומע םיחוטב

 ודי בתכב בתכש המ תובייחתה בתכ ונממ וחקל ,תודגנתהו תורצפה םוש

 רותב םכותב ינכשמ םושל בושאמאט ריע ישנאל יתחטבה, ל"הזב ,שממ

 "יב רוזחא אלש א"דשבו ח"חב ילע לבקמ ינא הז לכו, םייסו ,'וכו "ד"בא

 החמשב ריעב ומסרפ ,וזכ החטבה םע םידיוצמ ויה הליהקה ישאר רשאכ .'וכו

 .דארגינראטמ ברה ריעצה ןואגה ד"באל לבקל וכזש הלודגה םתוכזמ הבר

 בוזעל ברהל ושרי אלש ונעט םה דארגינראט ינבל רבדה עדונ רשאכ

 םדוקמ חיטבה םהילאש ןעי ,שדוקב ותורישב םינשה רשע ואלמי םרט םתוא
 םינש הרשע תולכ דע םבזעל ול רוסאש םותחו בותכ ,ברל והולבק תע
 ותובייחתה לכו ,םהל דבעושמ ןמזה םלשנ אל ץיידע רשאכו ,והונימש םוימ

 .לטובמו לטב בושאמאטב תונברה לבקל

 ורפסב םיאצומ ונא ולא תוליהק יתש לש תונעטהמ יתימא רואית
 הבושתה ,בתוכ תרתוכהבו (ו"שת קראי וינ ,ח'ס ןמיס ד"ויח) 'יח שפנ ת"וש

 ומצע לע לביק רשא בר רבדב ...רודה ילודג לא יתודליב יתאמ החלוש

 הרשע ריעב תויהל םגו ,ריעל םיעגונה םינינע הברה ברל לבקתנש תעב
 מ"פבו (ףכ תעיקתב ת"רה) כ"תב ילע לבקמ ינא תאז לכ רמאנ ףוסבו ,םינש
 ,רפוסה בתכ קר ,ומצעב ברה די בתכ 'יה אל בתכהו ,(אלמ הפבו תירה)
 תרחא ריע םע רשקתהו ,השענ רשא ל"גנה ברהמ חכשנ םינש הזיא רובעבו

 תביתכב בתכ םהל ןתנו ,םינשה רשע ךותב דוע 'יהו ,םכותב ונכשמ םושל
 ביוחמ םא ,השעי המ ותלאשב ושפנ התעו ,הז לע א"דשבו ח"חב ,שממ ודי
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 ןתונו אשונש ךוראה ולופלפ ירחאו ,ינשה בתכ וא ןושארה בתכ םייקל
 ,ריעה ישנאל ל"נה ברה ןתנש ןושארה בתכה כ'או ,םייסמ ,הכלהה ידוסיב

 בתכב רכזנ אל העובש ףאש רתויבו ,שוחל ןיא ,שממ ודי בתכ 'יה אלש
 ינהמ אל יאדוובו ,התיה אל ףכ תעיקתו ,ףכ תעיקתב השענש קר ,ןושארה

 רובידכ הביתכד קר ןנירמא אל כ"עד ,ףכ תעיקתכ בשחיש הז לע הביתכה

 לבא ,לעופב תויהל ךירצ ףכ תעיקתה לבא ,בתכב ינהמ העובשד ד"מל ,ימד
 ינהמד הארנ םרחו ,םרח וב רכזנ םגו שממ ודי בתכב בתכש ינשה בתכהב
 קופו ,גהנממ 'יאר איבהש הדוהיב עדונה ירבד ליעל יתאבה רשאכ ,בתכב
 יתעד תוינע יפכ ןכלו ,בתכב קר םהש תומכסהה לכמ ,רבד אמע לכמ וזח
 .ד"כע ינשה בתכה םייקל ביוחמ

 לכ זמר ילבמו ,תולהקה יתש לש תומש םילעה ומצעב אוה יכ םאו
 חפסנ ק"שר ןואגהל ת"דהמ םירדנ יונכ רפסב ןכא ,ברה אוה ימ אוהש
 :'ג הבושת י"ר 'יס ד"ויל ויתוכלהב ,ק'פל ח'רזת גובל ,ב'ח ןיתרז ירדנל

 ,דארגינראט ק"דבא רזעלא םייח ה"ומ ברהל ,בתכב העובש ןינעב שמ קיתעא
 ודי בתכ םש יכ ,בושאמאט ק"קב תויהל הצע ול ןתונ ינא אנידלו םייסמזו

 (דארגינראט) ג"ט ק"קב לבא ,םרחו העובש יוהד רתוי הטונ תעדהו ,שממ
 ק"קב 'יהיש רקיעה ןכלו ,וכו שממ וב ןיא יאדו הזו המיתח קר וניא
 ק"קב לבא ,בתכב ינהמ אמש יעב אהימ שחימלו ,י"כב בתכ םש יכ בושאמאט

 העובשה לע לאשנ תויהל הצע ול ןתא דועו ,המיתח קר יוה דארגינראט

 ףרצל שי מ"מ ,והולבקש ול ושעש הבוט ליבשב יוהד ףאו ,דארגינאט ק"קב

 ירה נ"כה כ'או ,'וכו ותעידי ילב הרתה שי הוצמ רבדלד םירבוסה הזב
 שיו ,הוצמ רבדל בשחנ רבע רבכד יכיה ,םיקסופה ובתכ ,םיבר תעד לעב

 כ"א ,ךפיהל בושאמאט ק"קל עבשנד ןויכ ימנ יכה ןכ ,ותעד ילב הרתה ול

 רבדל יוה ,בושאמאט ק"קב העובשה לע רבע דארגינראט ק"קב 'יהי םא

 אל בתכב העובש םא נ"ממו ,םתמכסהו םתעד ילב ריזחהל לוכיו ,הוצמ
 ,בושאמאט ק"קל עבשנ ירה ,העובש יוה בתכב העובש םאו הרתה יעב אל ,ינהמ
 ךה הזב ףרצל שי ג'ט ק"קבו ,הוצמ רבדל יוה ,העובשה לע רונעיו

 ךכלו ,הזל ךרוצ ןיא בושאמאט ק"קב לבא ,ינהמ אל דבל המיתחבד ארבס
 .(א'טילש ץ"כ 'ירא ןרהא ברה ידידי ז"ע ינריעה) בושאמאט ק"קב היהי

 ותעד הנובהו רתוסה יקלח לכב רגולק המלש יברש תואורה ךיניע
 ותבושתב ומצעב אוה םג ,בושאמאט ק"קב תונברה לבקל חרכומש הטונ

 יתרעשה !תרחא טילחה עודמו ,'ינשה ריעב תונברה לבקיש הטונ ורפסב

 ראשיש התיה םתעדש רוגמ ם"ירהו םיה ישרפמ ילעב םינואגה תערכה ינפמ

 לע בישמש המ ונממ הבושת דוע אצמנ (ט"ס 'יס) 'יח שפנב האר .;'טב
 יבר וסיגו ןהוזנאטאנ לואש ףסוי יבר) םיה ישרפמ ילעב םינואגה ירבד

 דמוע 'ית שפנה יכ םאו ,תמדוקה ותכושת וחדש (אגניטיא באז יכדרמ

 לבא ,'ינשה ריעב תונברה לבקל ביוחמש ,םינושארה וירבד קידצמו ותעדב

 ינפמ ,תעכ רשפא יא םקומינה םמעט תעדלו ,ותעדמ ךפיהה וקספ םה
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 ףאפעווי) רוגמ ם"ירה ת"ושב םג .(*וספדנ אל םיה ישרפמ לש תובושתש
 ןדינב רזעלא םייח יברל הכורא הבושת תאצמנ ,ד"י 'יס ד"ויח (ז'כרת
 בתכהש ותעדו ,בושאמאטב תונברה לבקל ביוחמש ותטלחה החוד אוהו ,ל"נה
 יישפנא איוש עבשנ אל וליפאו ,רקיע אוה דארגינראט ריעל ןתנש ןושארה
 ןושארמ רתוי ינשה בתכב רימחהל מ"ור הצורש המ כ'או ,ארוסיאד הכיתח
 ינשה בתכב רימחהל הצרש םימעט השלשה לכ החדמש םש ןייע ,אתיל
 .ןושארהמ רתוי

 ,אשראוו ק"פל ח"רת הכונחד 'ג אוה מ"ירב הבושתה ךיראת הנהו

 םשו ,ח"רת טבש ז"כ אוה םיה ישרפמ ילעב םינואגהל ותבושת לש ךיראתו
 םדוקמ הבתכנש ם"ירה לש ותבושתש הארנ הזמ ,םינושארה וירבד קידצמ
 אל םיה ישרפמ לש םהירבד םגו ,ותטלחהו וירבדמ רוזחל ותוא ענכיש אל
 קיסמש ומצע תעד דגנ דארגינראטב ראשהל טילחה עודמו ,ויניעב ורשי
 השק ,רקיעה אוה בושאמאטל ןתנש בתכהש ןעי בושאמאטל ךליל ביוחמש
 רוא וקירזיש ל"נה ןודינ תובושת הזיאב דוע אצמנ ילואו ,רעשל תעכ
 .ונממ ומלענ תעכ לבא ,ותטלחה לע

 ,טופשל םילוכי ח"רת תנשב ל"נה תובושתה ובתכנש םינמזמ ,בגא

 ולסכב יכ ,זיוהיינ שיביל 'ירא יבר ק"הרה םדוק ונריעב ד"באל לבקתנש

 לע ותמכסהמ חרכומש יפכ .,םילעחב 'יה ובשומ ןיידע שיביל יבר י"רת

 םייתנב ילואו ,(ט"סרת ןילבול) אטפאמ ריאמ יבר ונתוחל םימשל רוא רפסה

 .בר הזיא דוע לבקתנ

=>906 

 ,אגניטיא ל"גס באז יכדרמ יבר ןואגהל יכדרמ רמאמ ת"וש תמדקה ןייִע (*

 רפסה רואל איצוהש רבדה לגלגתנ ךיא תוכיראב רפסמש "בר עשיל, תנש גרעבמעל

 םברו םדוד תדוקפ יפ לע ,ןהוזנאטאנ לואש ףסוי יבר ןואגה וסיג םע דחיב *"םיה ישרפמ,

 ררבל ,םהיתולאש ונינפל איבהל םילאושה םיברמ דחי ונתבשבו : בקעי תועושי לעב ןואגה

 רשאלו ,"םיתא תבש, םשב ונונארק ,ונילע הבוטה 'ד דיכ םהל ונבשהו ,םהיתוקפס

 ינשכ םיבותכב המהו ,סופדה רוא ואר אל תינש םהילע רובעל ונינפ ונתנ אלו ונדרפנ

 .'וכו ת"וש תואמ



 תרקי תגפ 1%

 םיימשרה םינברה תמישר

 הלהקה יסנרפ י"ע ורחבנו ולבקתנש הז ידי לע לעופב תונברב ושמשש

 ,ד"באר ,ד"בא רותב ןודלו תורוהל ,תועיד בור פ"ע וא ריעה יבוט העבש וא
 .ןייד וא ,צ"ומ

 ךירעהל עדוי אינלופב לארשי תיב תודלותב קרפ ריכמו עדויש ימ

 .ותלהקב ידוהיה רוביצהו םידיחיה ייחב םינברהל ויה הבושח הדמע הזיא
 ואצי םהיפ לע ,הדעה ישאר םג אלא ,הרות יציברמו תדה ירומ קר ויה אל םה

 ,םייטילופהו םיינחורה םהיכרוצל וגאדו הלהקה לש םייחה ירדס לכ ואובי פ"ַעו
 שיא זיעה אל םדעלבמ ,תונוטלשה ינפל הדעה יגיצנ םה 'יה תוינמדק םינשבו
 .םיירוביצה תדה ייחל םיעגונה םירבדב ודי תא םירהל

 לש םייחה קפודו תודהיה לש הנפה ןבא התיה תונברה דסומ

 תודהיה רואית לש הנקויד תומד הבציעו החור הננוכ תונברה .הלכ הלהקה

 .תירוקמה
 סנכנ השק ןינעב ךבתסמו טבלתמ 'יה וא הרצב ןותנ 'יהש דיחי לכ

 ץידה 'יה אוה .ותכרב לבקלו ותצע עומשל ,ובבל רעצ וינפל ךופשל ברהל
 םינינע לע איבצמהו ,םיכוסכסה לכב ךוותמו ,והערל שיא ןיב טפושהו

 .םיירובצ

 םירחבנ םיסנרפ ידיל רבע הלהקה ןוטלש לכ תונורחאה םינשב יכ םאו
 ברה תעפשה ץווכל ומחל םהמ הברהו ,םעה תובכש לכמ יטארקומאד ןפואב
 ברה תעפשה דאמ הלודג התיה דוע תאז לכב ,ןילוח לש ןווג הליהקל תתלו

 םג אלא ,תידעלבה ודיב םירוסמ 'יה תדה ייח דבל אלו ,ידוהיה רוביצ ייחב
 'יה ברהש ןפואב ,ובלו ויניע חקפי הלהקה רטשמו תוכולהת ינינע לכ לע

 חרזאל בשחנו תיזכרמה תוישיא 'יה אוהו ,וגיהנמו הדעה שארכ םג למסמ
 .םתוכלמ תונשו רדסו המה ימ תעדל דאמ בושח ןכל ,םידוהיה ןיב ןושארה

 תעדמ ורחבנש ידי לע לעופב-תונברב ושמשש םינברה קר יתרחבו
 יכ .תורודה לכב להקה תריחבו ןוצרו תעד רתוי תפקתשמ םהמ יכ ,להקה
 ,ותלהק ינב תריחבו ןוצרב 'יולת התיה צ"ומ וא בר יונמ יכ הרימא אלתמ
 ןנוכלו םש תבשל ריע הזיא רחוב ומצעב ר"ומדאה 'יה ת"ירומדא אסכ לבא
 'יה םעפ לכב אל לבא ,ריעה לע םמתוח ועיבטה םה םג יכ םאו .ותוכלמ אסכ

 םישנא ראשו םירבחמ וז המישרל יתסנכה אל םעט ותוא ינפמו .ןוצרב הז
 .(* ם"ימר

 תונברב ושמשש םינברה לכמ תועידי אוצמל ידיב התלעש ראפתא אל

 .ץוח-ינב ויה וואשאמאטב ונהיכש םינברהמ אבורד אבורש שיגדהל יאדכ (*
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 יתפסאש טעמה לבא ,ללכה ייחב םהיתולועפ לעו הדסוה םוימ בושאמאטב

 .דח רמל ןורכז תוחולב יתיאר יכ בגשנ רבד אוהו ומצעל הכרב עבוק
 ,בושאמאט ינבר לכ בשוח 43 דומע (ד"סרת ןיימד טרופקנארפ) גרעבדעירפ
 :םה ולאו ,עיגה העבש רפסמ דע לכה ךסבו

 שיבייפ ירוא ר"ב בקעי ברה

 לכימ לאיחי רב קחצי ברה

 (אדוהי תיב רפס רבחמו א"שרהמ דימלת) ןסינ ר"ב הדוהי ברה
 יכדרמ ר'ב םייח ברה

 (אימשד אתעיס רפס לע םיכסמה) רזעילא ברה
 יבצ ר'ב השמ 'ר ברה

 לואש 'ר ברה

 :םהמ רתוי הברה אוצמלו רותחל םשה תרזעב ידיב התלע יגאו
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 יכ ,תיעיברה האמה ףוסב ברל לבקתנ אוה) ד"בא חנ יבר ברה

 לע יללכה רמאמב וכרעב האר .וילע דפסה אצמנ רבכ ד'ת תנשב
 .18 דומע .בושאמוט ימכח

 אתביתמ שירו ד"בא ,שיבייפ ירוא ר"ב בקעי 'ר ברה שודקה
 .קצולסב כ"חאו בושאמאטב

 .ח"ת תנש דע ד"בא ,אנליוומ ףסוי ר"ב יכדרמ 'ר ברה שודקה
 ,אתביתמ שירו ד"בא (אדוהי תיב ס"חמ) ןסינ ר"ב אדוהי 'ר ברה
 .שילאקב ד"באל לבקתנו בושאמאט בזע ז"טת ךרעבו

 .ד"בא ,בקעי ר"ב גילעז ןבואר 'ר ברה

 םהיתומכסהמ םתוכלמ רדס יתחכוה) לכימ לאיחי ר"ב קחצי 'ר ברה
 דומע וואשאמאט ינברו ימכח ירמאמב ןייעו .קשע ראב רפס לע
 .(ךרעב גללת תנשב) ד"בא .9

 .(ז"מת) מ"רו ד"בא ,יכדרמ ר"ב םייח 'ר ברה

 בושאמאט בזעו (ה"נת) ד"בא ,ןרעפלייה רעזייל רזעילא 'ר ברה
 .אדרויפב מ"רו ד"באל לבקתנו

 .(רישה תדובע לעב לש ונקז) ד"בא ,עישוהי 'ר ברה
 ח"קת תנשב) ק"ת תנש ,ד"בא ,ןידלאג ביל אדוהי ר"ב השמ 'ר ברה (0

 .(בובלב 'יה רבכ

 ד"באל לבקתנ בושאמאטמו) ד"בא ,אריפש אנהכ עטנ ןתנ 'ר ברה (1
 .(ץטיווישיטב מ"רו

 אתעייס לע םיכסה ג"לקת) מ"רו ד"בא ,סלרעפ רזעילא 'ר ברה (2
 .(אימשד

 .ד"בא ץייוו םוחנ םירפא 'ר ברה (12*

 .ד"בא ,יבצ תראפתה ןב אקשאב השמ 'ר ברה (3
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 ,בובל--שטשאמאזמ הנשמה תבכרמה דכנ דלעפצרעה לואש יבר (4
 .ד"בא

 .ןייד אקסוי יבר 5
 .בר ,ראביגייאנ יולה ןתנ קחצי יבר (6
 .ד"באר ,קחצי ריאמ 'ר (7

 לבקתנו בושאמאט בזעו ,ד"בא ,ףראשדרעווש שירעב בוד 'ר (8
 .יירוגב

 .ד"בא ,זיוהיינ שיבייל 'ירא 'ר ברה (9
 .ד"בא ,זיוהיינ לאומש לארשי 'ר ונב (0

 .םילעחב לבקתנו ,רצק ןמז ד"בא ,זיוהיינ ריאמ 'ר ונב (1
 .ד"באר ,טיירטשנבעה ןתנ 'ר ברה (2
 .ד"בא--צ"ומ ,ליצעג םוקילא בקעי 'ר (3

 .(בושאמאט בזע) ד"בא ,'ילא קחצי 'ר ברה (4

 .ד"בא ,שיפנעגיור השמ 'ר ברה 5
 .(בובלב בשייתהו בושאמאט בזע) ד"באר ,לישנא 'ר ברה (6
 .ד"באר ,(סלרעמעט) רעגניז לאומש 'ר ברה (קז
 .ד"באר ,ןאמרעשירפ שיבייל ףסוי 'ר ברה (8

 .ד"בא ,יקסבוקדיש ןרהא םייח 'ר ברה (9
 .צ"ומ ,רעמאהקאטש יולה באז 'ר ברה (0

 .צ"ומ ,רעצנימדלאג ףסוי 'ר ברה (1

 .ד"בא ,גרעבניוו יכדרמ לאימחרי 'ר ברה (2
 .צ"ומ ,זיוהיינ ןמחנ 'ר ברה (3
 .ד"בא--ד"באר ,ןיבור שיבייל 'ירא 'ר ברה (4
 .צ"ומ .ןאמרעשירפ םהרבא ריאמ 'ר ברה (5
 ימיב בר ,בושטראי ק"דבא ,ד"יה דרעמאזטיז חספ 'ר ברה שודקה (6

 .המחלמה

 ו קראי וינב םיאצמנו ,םייחב םשה ידסחב וראשנש בושאמאטמ םינברה
 .א"טילש ןאמרעשירפ השמ 'ר ברה (1
 .א"טילש ןיבור אגרש לאקזחי םולש 'ר ברה (2
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 ריעב םיב"ושה
 תומחלמה יתש ןיבש םיב"ושה לש םייפואו תומש קר םושרל יתאב אל

 "יהיש םהמ ושרד אל ףאו ,הארוה ילעב ויה אל ם"יבושה .(רכוז ינניא רתוי)

 ב"וש תוכלהב םיאיקב 'יהיש קר ,ללכהמ םיאצוי םיניוצמ םימכח ידימלת
 תחא םעפ .דסחו הקדצב םיקסוע ,השעמ ישנאו םידיסח ,םשה יאריו םינמוא
 ןח ןכ םג תויהל לכויש ידכ ןגנ עדוי ןכ םג 'יהיש ב"וש לבקל וצר

 יננה ,וידיסחל ןיזדַארמ "םייח-תוחרא, לעב ק"הרה רמא ,תסנכה תיבב

 תולפת יד ן'טחש) ...תולפתה טוחשיו רושהל רמזי ,ןגנמ לעב טחושש ,ארי
 .והולבק אלו (סקַא םעד ןזעגניז ייב ןוא

 ,לודג חקפו זלעב דיסח 'יה אוה ,ב"וש ,םיוב ףסוי יכדרמ יבר (1
 לעב 'יהש םגה ,תגלפומ הנקזל עיגהשכו ,םיב"ושה ןקזו ותנמואב לודג החמומ

 רסמו טוחשלמ דמע צ"דיבה תשקב יפ לע תאז לכב ,וישוח לכב טלשו חכ
 ןוטלשו צ"דיבה ידי לע ב"ושל לבקתנש ץיוורוה ךורב 'ר ונתחל ותקזח
 .'יחיש ב"בו רענירג בקעי 'ר ח"הרה ונתח אצמנ הפב .הלהקה

 תויהל תולקב לבקתנ אל אוה ,זלעב דיסח ,ב"וש ,םיראט םולש 'ר (2
 אשרוו -- קסנולפ ןהוזלכימ י"צ ברהל רהציו שורית ת"ושב ןייע .ריעב ב"וש

 כ"חאו ,ב"וש 'יהי אלש רוסיא ןתנש םעראט ב"וש םולש 'ר תודוא ,ה"פ יס
 םידבכנה םידיסחהל ל"צז באסיראפמ ר"ומדא צ"הרהמ בתכמ אצמנ םשו ,טרחתה
 תמחמ ותונקז תעבו .וריתמ אוהש ,איינ ןתנ 'רו יקסנייציזראג לארשי 'ר
 .טוחשלמ קוספיש צ"דיבה והחירכה וחכ תושתו ויניע דבוכ

 ונתוחמ הקזחה לביק אוה ,רימזאק דיסח ,רעדיינש בקעי יבר

 ח"הרה וסיג תב תא חקל לדייא 'צה ותשא הרטפנשכו ,ב"וש ןויצ ןב 'ר ח"הרה

 םג 'יהו ,ב"ושה תכאלמב לודג החמומו ח"ת 'יה .ה"ע קאטשנעוואק יתבש 'ר

 םירועיש הצרהו ,הביבסה ירפכל וילגר תתכו סרפ תלבק ילב החמומ להומ
 ותדימע ללגב ריעב דבכנו לודג חרוא סינכמ 'יהו ץלעיקד םידיסחה תיבב

 ולע ויצלח יאצויו ותשא .הצרעהו דובכ ומצעל שכרש שיא 'יהש הבושחה

 אצמנ ,ויתונורשכב ןייוצמ ךרבא ,רעדיינש ןויצ ןב 'ר ברה ונבו ,י"אל
 .םש םייתדה יגוחב בושח םוקמ ספותו הפיחב

 סחניפ יבר ח"הרה ויבא .ד"יה ץיוורה שיא יולה ךורב יבר 4

 עזגמ ןישרעבעש ק"דבא ץיוורוה ךורב 'ר ןואגה דכנ ןיסחויה עזגמ 'יה

 דבע הליחתמ .ה"ע ףסוי יכדרמ 'ר ונתוחמ ב"וש תקזח לביק אוה .ה"לשה

 ,תכל ענצהו ןתוונע 'יה ועבטב .להומו תוצמב ןקסעו זלעב דיסח .עייסמכ

 לע דמעו םיינמרגה שוביכ תחת םעזה ימיב ראשנש ידיחיה ב"ושה 'יה אוה
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 לכוי אלש וידי תועבצא וצצקש דע םימויא םיאנתב שדוקה תרמשמ ותרמשמ

 .הלצינ תחא תב קר .ד"יה ,םיצאנה י"ע וגרהנ ב"בו אוה .טוחשל רדתוי

 'ך ג"הרה ןב ,(טחוש רעניברוט) יקסבונאשטשול בוד באז יבר 6
 למע ותורחב ימיב .רדנסכלא ידיסחמ ,אילאוו אקסנידיזב צ"ומ קחצי םהרבא
 ןיוצמ רוחבל םסרפתנו ,חור ראשו ןורשכ לעב 'יהו ,הרותב הברה דקשו
 דוקשי אוהו תונוזמ וחיטבהש ,בוקרטעיפמ דבכנ ריבג תב םע ומצע ןתחתהו
 ןינקו רחסמב ומצעב ליחתהו ,ןוימטל ךלה שוכרהו תמ ונתוח םלוא .הרותב

 תקולחמה רחא) א'צרת תנשבו ,ןיברוטב ב"ושל לבקתנו ,ודיב התלֶע אלו

 אבמעז םחנמ יבר םינואגה םינברה צ"דיבה י'ע קספנ ,םיב"ושה םע הלודגה
 ואבש ,ץיניזרעיווז ק"דבא ברהו ,אלדארוה ק"דבא ןאמרעב השמ 'רו ,אשראוומ
 םיב"ושה ןיבו הליהקה ןיב םייקתהש הרות ןידה רבדב בושאמאטל דחוימב

 ,ב"ושל אוה לבקתנ זא ,ם"יבוש ינש דוע הנמת הלהקהש קספה םתאמ אציו

 ,ןיטאסיוה ידיסח תיבב ט"ויו תותבשב ללפתה אוה .(טחוש רעניברוט והוניכו

 אלש םיטילופ םימעטמ קר ,וז תודיסחל הקיז םוש ול 'יה אל יכ םא

 הצרהו ללפתה לוחה ימיבו ,(הלהקה ידבועשמ שיא םוש דוע םהל 'יה

 םלעה ונב .םיגלפומ םירוחב ינפל בונישעיצ--זנאצ ידיסח תיבב םירועיש
 סנכנ ריעצ ליגב דועו ,הריהמ הסיפתו אלפנ ןורכז לעב 'יה שריה לאומש
 ןושאר קלחו תותכסמ המכ עדי רצק ןמז ךשמבו בונישעיצד ליביטשל דומלל
 ,בוקיליקב ותחפשמ םע בשייתה בושאמאטמ וטלמנשכ .הפ לעב העד הרוי לש

 בשיו *דיחי, רותב ריביסל והושרגו בובלל וכרדב םיסורה וספת ותואו

 אישת תנשב אינלופ יניתנל תיללכה הנינחב) תוריחל אציש רחאו רסאמב םש

 תישארב אינלופ לש תיתולגה תלשממ םע איסור תלשממ ןיב הזוח יי"ַע
 ןואגה םע שגפנ םשו ,אראכובל עיגה םילוטלטו םילוגלג רחא ,(יקסראקיש
 םויב רטפנו .דאמ והבישחה אוהו א'טילש ןעבעשטמ דלעפנעדיוו ב"דרהמ
 .ב"שת בא םחנמ 'ד

 .(טחוש רעשיטידזא) ב"וש ,ןאמפיוק םייל ףסוי יבר 6
 תישארב צ"דיבה קספש יפכ תקולחמה רחא לבקתנש ינשה ב"ושה אוה

 ,תידיסחה ותוכייתשה ללגב והולבק ותוא .ד"יה אבמעז םחנמ 'ר ןואגה ברה
 םע קר אל בשחתהל וכירצה טחוש תלבקבו .קסירט דיסח ןילאוומ 'יה 'יכ
 תידיסח תכ הזיאל ןובשחב אב םג אלא ,ב"וש תויהל תוצוחנה תודימו תולעמ

 דצ הזיא כ"ג םהל 'יהי אל םא תודיסח ןימ הזיא וחפוקי אלש ידכ ךייתשה
 לעב דאמ םכוחמו ןיוצמ ח"ת 'יה לאומש ונב .הלהקה יתרשמ ןיב
 וחלשו ,א'טילש ןיבור לאקזחי םולש ברה דימלת 'יה ,ללכהמ םיאצוי תונורשכ
 ד"יה שטיוואניבאר ןהכה דוד השמ 'ר ןואגה ברה לצא ץוביקב דומלל
 ימכח תבישיל לבקתנ םשמו ,ד"יה קסמאדארמ ר"ומדאה ןתח אצוואנסאסב
 .םינייוצמה 'ידימלתמ דחאל בשחנו לודג דימתמ 'יהו ןילבול
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 םירידהמו ם"ילומ םירבחמ

 יקסנייציזראג ןחכה לארשי 'ר

 ,בושאמאט ק"דבא שיפנעגיור השמ מ"גה ןתח 'יהו בוטנמילקב דלונ

 ת"הע לארשי תיראש רפס רביח .ס'בר םעד לארשי 'ר והוארק הז ינפמו

 ןילקורב ,ןאדראג ןהכה השמ 'ר דבכנה ונב ל"וה ,םיקידצמ םירופיסו

 דומלתה אישנ ,דבכנ דיסחו ח"תו ןקסע ,םיבושחה ב"עבהמ 'יה .ז"טשת
 ,הצבולדישמ ד"נר םיקידצהל עסנ וימולע ימיב .ן"במר תפוק לש אישנו הרות

 מ"רה ונברל קסירטמ דיגמה א"רל כ"חאו ,אלאיבמ ב"ר ,אקראוומ ם"רהמ
 יירפס ול התיה .ותדעב דבכנ 'יהו תגלפומ הנקזל הכז .ח"וי ראשו רימזאקמ

 םשב דחא די בתכ קרו ,ח"ערת תנשמ הפירשהב ופרשנש די יבתכ המכ םִע

 רעגניז לדנעמ סחניפ ברהל הנתמב ןתנ םידגמ ירפ לעב ןואגהמ ןוקירטונ
 םסרופמה דיגנהל :ל"נה ל"ומהמ הדות תרכה חסונ טטצל יאדכ .ל"וה אוהו

 .ןיסומינב רתכומ ןובנו םכח ןהבא רבו ןיירוא רב

 ונתח ,רימזאק ידיסחמ דבכנ ב"עב 'יה יקסנייציזראג לשיפ 'ר ונב

 ח"הרה אוה ריעצה ונב .חורה ליצאו בושח ינרות 'יה ךילרהע ןמלק 'ר
 'יה כ"חאו ,םידמלמ לצא דמל ,ט"מרת תנשב דלונ ,ןאדראג ןהכה השמ 'ר

 לצא הרות דומלל ויבא וחלש שט ליגב ותויהב .שרדמה תיב ישבוחמ

 ותריזחב ,םודאר ךלפ בושטראקס ק"דבא םיובלעטייט רזעלא ברה ובורק

 תב רתסא השאל חקלו ,יקסוואקדיס ןרהא םייח 'ר ד"בא ברה לצא דמל

 הניוול וטלמנ הנושארה המחלמה ןמזב ,ןזייאלעגיב םייח ףסוי 'ר ח"הרה

 ,ןילקורבב ובשייתהו הקירמאל ורגה פ"רת תנשבו ,םינש שש םש ורגו
 םינקסעהמ םינפ אושנו דבכנ ב"עב אוהו ,הרותל םיתע עבקו םירחסמב קסע

 ז"טשת תנשב .תמא תפש ד"מהיבה ח"מג ידסיממו קרַאפ אראבב םיבושחה

 רודמ םע השמ להקיו ורפסו ,לארשי תיראש ויבא לש ורפס רואל איצוה

 רזע רפסל הקירמא ינבר ןיב לבקתנש רפס ,הרותה לע "וב ורבד ידמו,

 תפוק דסי ,םילשוריב בשייתהו ק"הצראל הלע כ"שת תנשב .םמואנ תכירעב
 איצוה תעכ .םילשוריב תמא תפשו ,אזלעב ידיסחד תובישיב םידסח תולימג

 .השמ טוקלי םשב ינשה ורפס רואל

 ירבד םג ,הדגאו תודיסח ךרדב הרות ישודיח ,לארשי תיראש
 רבחמה רשא ,םיקידצו םינואגמ םישודק םירבדו ,הכלהו לופלפ

 םג 'וכו םידעומו ת"*הע םירדוסמ ,םהידימלתמ וא םהיפמ עמש

 הכרב וירחא ריאשה רשא ,תושודק תוחישו ,תוישעמ ירופיס
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 ןחכח לארשי 'ר ןסחיה יתרפא שיא ריבגה דיסחה ףירחה ברה
 ידי לע ורדסנו וטקלנ וידחי ורבח הלא לכ .ל"ז יקסנייציזראנ
 .ז"טשת קראי וינ ןילקורב .ןודראג ןחכה השמ ריעצה ונב

 דלעפנעדייוו שירעב בוד יבר ,םינברה תומכסה םיאצמנ רפסה לע

 יבר ,טסוחמ דלאוונירג עשוהי יבר ,ןיזדארמ רענייל םחורי יבר ,ןיבעשטמ
 .בונישעיצמ םאטשרבלה ןיבור אגרש לאקזחי םולש

 לכ לע םיקלח ינש ,וב ורבד ידמו רודמ םע ,חשמ להקיו
 .עובשה תוישרפ
 תורעה םע ,לארשי ילודגו םיקידצו םינואגמ םידודיחו םישודיח

 .םש ישנא םירפוסו םירפסמ טקולמ ,םהייח תודלותמ תוכרעהו
 קרַאיונ ןילקורב .ןאדראג ןהכה השמ ידי לע רדסנו ףסאנ
 .זיטשת
 ,עובשה תוישרפ לכ לע ,וב ירבד ידמו רודמ םע ,השמ טוקלי
 םינואגמ םירופיסו ןח ירבדו םישודיח ,םידעומו םיגח לע

 םירפסמ טקולמ ,םהייח תודלותמ תוכרעהו תורעה םע םיקידצו

 .ד"כשת םילשורי ,ןודרוג ןהכה השמ תאמ םש ישנא םירפוסו

 הא - ר"ל ב

 ו\אמצייוו דוד יר

 .לודג דימתמו ןיוצמ ןורשכ לעב 'יה ותודלימ ,ו"טרת תנשב דלונ

 ,ל"ז בקעי תיב לעב אציבזיאמ ק"הרהל עסנו ,תידיסח החפשמב דלונ אוה

 םידיסחו ,ויתונחלשב עימשהש ותרות ירבד םירזוחהמ תויהל דוע הכח

 אלפנ ןורכז לעב 'יה יכ ,יברה ירמאמ םהינפל רוזחיש והושקב םישישק

 רמאש המ תאז תונמדזהב ריכזהל יאדכ) .החכש ילב וחומב רבד לכ טלקו

 ד"יה רענייל המלש לאומש יבר שודקה ןיזדאר תיבל ןורחאה ר"ומדאה

 יוה :בושאמוטב ט"צרת תנשב ןורחאה ורוקיבב הלאה םירוטה בתוכל

 ,חכש אל וימולע ימימ וישודיח וליפא ודומלתמ רבד חכש אל דודש עדוי

 א"טילש ןיזדארמ ר"ומדאה יל רמאש יפכ .(ריבכה וחומ יאתב םיתרחנ םלוכו

 יבר ןואגה ונב לצא .ויתומישרמ ספדנ בקעי תיב רפסב חנ תשרפב תורותה

 'יתו ודימלתל בשחתנו תועיבקב דמל םייח תוחרוא לעב ל"צז ךינעה ןושרג

 תאצמהב טרפבו וישעמו וינינע לכ םשר אוהו ותמשנ ימינ לכב וילא קובד

 .(החאושה ימיב דבאנ) ןמוי ןיעכ ,תלכת

 לכא הנותחה רחא םינש הזיאו ,ונריעמ ןאמצייוו הוח תרמ השא אשנ

 תתפ ונתוח ןחלשמ דרישכ .הדמתהב דמלו הרותל ולוכ יונפ 'יהו תונוזמ

 דמע אל אוה לבא ,םילודגה םירחוסהמ השענו חילצהו תלוכמ תונח ומצעל
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 אל אוהו ,ליח תשא התיהש ותשאל רסמ תונחה תגהנה ,רוכמל תונחב
 והזו ,הרוחס תונקל ןילבולל עסנ םייעובשל תחא קרו ,ודומילמ קיספה
 קיסעהל ותשא התצר םינוק הברה ויהשכ ורחסמ תליחתב ,יל רפיס) .לכה
 הארשכו רדחמ םינפל רדח ,דחא תיבב ויה תונחהו הרידה יכ תונחב ותוא
 קירוהל ןמש קובקב חקל 'יה רשאכ זא ,וירועישו וידומילמ ולטבמ הזש

 רףוכמל ומע דוע השמתשה אל האלהו זא ינמו ,ודימ וליפה ,ןטק ילכל
 .(הרותב קוסעל יונפ 'יהו תונחב

 תברה רזע אוהו תורהט רדסב בר וחוכ 'יה דוחיב םוצע ןואג 'יה
 ,ןיזדארמ יברה לודגה ורומל סופדל תורהט ירדס ירפס לש םיבתכה רודיסב
 ר"ומדאהש תואוקמ תכסמ תכירע םילשה המחלמה הצרפש םרט ותונקז ימיבו

 ול 'יהו קדקדמו ןושל לעב 'יה םג ,וסיפדהל ליחתה ןיזדאר תיבל ןורחאה
 חויתוא יתשמ קר אוה השרושו הדוסי הבית לכש קודקדה תמכחב הטיש

 איצמה וימולע ימיבו ןובשח לעב 'יה םג .הז לע לודג רוביח ול 'יהו
 בתכ יקסמינאלס ז"ח םגו ,תוניטצה תוא ז"ע לביקש ןובשחב אלומרופ
 םאו ,ח"ערת תנשב הפירשהב ופרשנ ולש םיבתכה לכ .הז ןינעב וחבשב
 רג וימי ףוסבו ,תויתחפשמ תורצ ול 'יהו ע"ל דרוי השענ זא ינמ יכ
 'ימופ קספ אל הז לכב ,הטמב רוצע 'יהו ,תורצב לבוסמ הנטק הרידב
 תועוצקמ לכב םישודיח בתכו ודימ טעה חינה אלו הלילו םמוי אסריגמ
 אותו בובלמ תוילגרמ ןבואר יברל חלש רהוזה לע מ"מו תורעה .הרותה
 םוחנ יברל םוחנ ןוזח ת"ושב הספדנ ול תחא הבושת םג ,םתוא םסרפ
 והוריבעה 'ינשה תימלוע המחלמ הצרפשכ ,אווארבמאד ד"באג דלעפנעדייוו
 רטפנו םישדח הזיא דוע םש יחו ,ןיזדאר ידיסח תיבל ויבתכ זגרא םע דחיב
 .ש"ת תבט-ולסכ שדוחב

 ןיזדארמ ר"ומדא רענייל םחורי יברל ךוניח תחנמ לע םישודיחו תורעהב
 ,בתוכ ל"קת הוצמ (רעגניזלוש םיחאה י"ע ךוניח תחנמל המלשהב ספדנ)

 איבמ ןכו ,דמחנ רבד ילא בתכ בושאמאטמ ןאמצייוו דוד 'ר ג"הרה ידידיו
 .קראי וינ הפב ל"והש וירפס לכב וישודיח

 הא - ר"ל -בצ

 קישאמידא שיבייל הנוכמח .קישאמידא ןהכה שוביל הדוהי
 אמלעח ק"דבאר ןהכה השמ 'ר ג"הרה ןב

 יוליעל םסרפתנ וימולע ימיב דועו תונורשכב ןנוחמ דלי 'יה אוה
 ןכ ,תוטישה רוריבבו תוקמעב 'יה ודומילו ,אלפנ ןדקשו דימתמ 'יה ,םוצע
 ןתחל וחקלו וינפל ךלה ועמש ,יאמצע ןפואב לוח ידומילב ומצע םלתשה
 ייהש שטיוויקברעווב הזוחא לעב דלעפנעזאר לאימחרי 'ר םסרופמה ריבגה
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 לרעב 'ר ירוגידאס ידיסח ידבכנמ םסרופמ הקדצ לעבו רידאה ריבגה ןתח
 הצר אל אוה .םקיזחהו תומותי ד"י אישהש ,בושיבורה לצא שטיוויקברעוומ
 םעטמ ברל לבקתנו ,תונבר לוע ומצע לע לבקל אל םגו ,וידי רחסמב חולשל

 ותויהב ע"רת תנשבו ,בושאמאט זוחמב ץטיווישיט ריעב (רעניבאר  יִננאזאק)
 .חור ןג םשב ח"וא ג"מפה לע רואיב ויבתכמ קלח רסמ ץטיווישיטב

 םידמולה םלועב ריבכ םשור השעו ,ב"ערת תנשב רואל אצי ורפס
 ירבד ראבל ורבחתנש םירחבומהמ אלפנ רפס אוהו הארוה ילעב ןיב דוחיבו
 .םידגמ ירפה ןרמ

 ולדג לע םתולעפתה לדוג םתמכסהב ועיבה םימיכסמה םינברה לכו
 םהה םימיב הארוהה ןקז ןואגה לעפתנ רתויבו ,הלועפה ןורשכו הרותב
 בוט המ, ראשה ןיב בתוכו וחבשב רפסל הברמו ןאזרעבמ ם"שרהמה
 םימכח תדמ .ותדמ ידכ אצמו עגיו ,וירוענמ לוע אשי יכ זעב םכח רבגל
 וירבד ראבלו שרפל וחור םיעב ףינה רשא 'וכו ב"וח ג"הרה ,השודג הדמב
 'ילג יותמ רשא ,םיקסופהו דומלתה יקיפא לע םינויכ ויניעו (ג"מפה לש)

 ,ויתויתוא תוארהל ףסוי תא עדי אוההו ,ייל סונא אל זר לכ רשא ,ג"מפה גוחמב
 ןינהנה תכרב יתכרבו ,תעדו םעט בוטו לכש םישב לכהו ,ותוא יאו לַכְל
 ." 'וכו

 תא ינא ריכמו עדוי ...קסירטמ יקסרבט ילאבייל בקעי 'ר צ"הרהו

 םיקלא אריל ותודלי לט רחשמ (םינשב ךרו המכחב בא) ג"הרה ב"ש ידידי
 ףקשנ ריהזמ דיתעש ורמא םלוכו הצרמנ הדיקשב הרותה יתלד לע דוקשלו
 .הרותה ימשב הלוע לודג בכוכו ,ורובע ורובע

 טטומתהל ליחתה אוהו וברקב הסנכנ הלכשהה לש סרא ונינובאדל ןכא
 לכ השבכנשכ ,הנושארה תימלועה המחלמה ימיב ,טעמ טעמ  רדרדתהלו
 לש ותריד םוקמ ,בושאמאטב ותריד עבק ,םיירטסואה ןוטלש תחת הביבסה
 ןמ 'יהו תירובצ תונקסעב תונינעתה דוע ול 'יהו ,רעיוב םירפא ריבגה וסיג
 ,תובישחהו תודמולה ונממ הגפ םעפ לכב לבא ,ונריעב יחרזמה ודסיש םינושארה

 לש הגרהה איג) ץיזלעבב רעלסעק ךריב לש הנחטב םיסקנפה להנמב דבע
 (ד"יה הדמשהל י"בחא תובבר םינמרגה וליבוה םשלש ןשבכה יאתו תופרשמ
 .תחא תב ונממ הראשנו האושה ימיב הפסנ אוה םגו

 םידגמ ירפ רפס לע קיפסמ שוריפו בחר רואיב ,הור ןג
 קלח לע ,הנוכי פחז ידב םשב דחאה ,םישאר ינשל דרפיו
 קלח לע ארקי יברבר ילשא םשב ינשהו בהז תוצכשמ
 םיניד יקספ לכ תא יתאצוה הז דבלמו 'וכו םהרבא לשא
 ירפסל םינויצו .אתריכג אתכליה םשב ג"מפב םישדוחמה
 .חכלח רואיב םשב םירחא םיקסופ
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 מ"אאלב .קישאמירא ןחכח שוביל הרדוהי 'וכו יתרבח הז לכ
 .אמלעח ק"קדבאר ןהכה השמ 'ר

 .(ט"צר--ב"מר תבש תוכלה)
 .ךרבתנ תנש ,גרעבנענארק עטנ ןתנ 'ר לש סופדב ,איירוגליב

 תומ פ פ ח

 ם"תדובעל ם"ינהכ ארקיו 'ב ,קסירוטמ ק"הרה ר"ומאא ןב יכדרמ
 .ןילבול ק"פל

 קוה ול םש םש רדסל 'ג םוי קסירוטמ ק"הרה ר"ומאא ןב 'ירא בקעי
 .עלוואאק ק"פל ל"ארשי ו"מע ב"הוא טפשמו

 .ק"פל לארשי ומִע בהוא חנ ק"שע ,ןאזרעב ק"דבא ןהכה יכדרמ םולש
 .א"רתעה טבש ח"י קישטיוואלאס יולה םייח
 .א"ערת טבש א"י ןילבול ק"דבא ןיקצאלק והילא
 .א"ערת ולסכ ו"ט ,ץלעיק ק"דבאה יקסמלשורי םוחנ השמ
 .ב"רעת ןסינ 'ג איירוגליב ק"פוח יכדרמ בקעי

 קישאמאדא ןהכה יבצ םייח ר"ומאאלב השמ ,רבחמה יבאמ המדקהו
 .אמלעח ק"דבאר

 א - "ל -בא

 רעשמלעוו יכצ ר"ב םאז עטנ ןתנ 'ר

 ל"והו םינשי םירפס רידההל ולוכ רסמתה אוה .ןיטאסיוה ידיסחמ

 :ןלהלד םירפסה

 .ר"תע אשראוו ,ןתנוהי ר"ב 'יעמש 'ר ברה וניקזל אימשד אתעייס (1
 ג"ירת ,ל"ז ט"שעבה שוריפ םע ודוה תלפת ללוכה ,תבש תולהת (2

 .א"ערת בוקרטעיפ .ל"ז ן"במרהל תורבדה תרשעב םיזמרנה תוצמ

 בוקרטעיפ .וידימלתו ט"שעבהמ תורות ,םלשה לארשי תלואג 3
 ,ו"מרת אשראוו "ןישידק ןימגתפ, םשה תחת כ"ג ספדנ הז רפסה .ג"ערת
 .םימעפ הברה דועו

 בוקרטעיפ .אדיל דוד 'ר ןואגהל הרצקב תבש יניד ,תבש רמוש (
 .א"ערת

 .חקורה ,ן"במרה ,םישוריפ ינש םעו םוגרת םע םירישה ריש 6
 ר"תע תקח 'א בושמוטמ צ"דבה תמכסה אצמנ םלוכ לע .א"ערת בוקרטעיש
 .ץ"ומוד ביל 'ירא ףסוי ץ"ומוד רמהקראטש יולה באו

 .הנושארה תימלועה המחלמ ימיב רטפנ

 - כמ
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 ס'השנמ לואש ילדנעמ ארקנח רעגניז לרנעמ םחנמ 'ר

 הקסע ותשא ,ןינקו רחסמב חילצה אל הארנכו ,זלעב דיסח יה אוה
 רואל איצוה ע"רת תנשב .םינשי םירפס רידההל רסמתה אוהו תימותחנב

 וסיפדהו ,יווקלאזמ ךאברוא ביל הדוהי 'ר ברהל שורד הדוהי שפנ רפס

 שיבייל ףסוי 'ר צ"הה 'יה הארנכ הזל החודה חכ .ע"רת תנש שטאקנומב

 הדות תרכה ןתונש רפסה רעשב ןייעו ,ולש ד"מהיבב ללפתהש ,ל'צז
 ןשיה רפסה יל ןתנ רשא וואשאמאט ק"קב ץ"ומ שיבייל ףסוי 'ר ג"הרהל
 ןילופ תוצרא רבע ,ןיטנארעמנארפ תמישרב ורפסמ םש הארנכ .רואל ואיצוהל

 םיבדונה תומש חיצנהש רכזי בוטלו .הספדהל ןוממ ףוסאל ןראגנואו ןעיצילאג
 וחמנש המויאה האושה רחא התע טרפבו ירמגל םיחכתשמ ויה אוה אלולש
 ידיחיה ןורכזה והזו ,םהירחא רכז םוש ובזע אל םהמ הברהו ירמגל םירעה
 .םהמ ראשנש

 ןיוה השמ 'ר ברהל ,בקעי ילוק ,ינש רפס סיפדה וימי ףוסב
 .ט"פרת ,איירוגליב .ןגהנפקב

 אלש ינפמו ,שדוקה ןושל קר תבשב רביד אל ,דחוימ סופט 'יה אוה
 ךלהמ ריעהב 'יה ,וחור לע הלועה יפכ םגרתמ 'יהו ,הפשהב הפי טלתשה
 וירבד םגרתמ ס'השנמ לואש ילדנעמ ךיא קוחצו לותיה ירבד הברה
 .שדוקה ןושלב

 "ה אל אוהו ,תבשב 'יה הח ,דחא ליכשמ םע טטוקתה םעפ

 .ק"הלב יצחו שידיאב יצח םירבד רמאו שדוקה ןושלב ויתושגר עיבהל ותלוכיב
 לואשל ליחתה ילדנעמ ;דרפכ סוסכ 'יהת לא ול רמאו ליכשמה הנענ

 קחשמ אוה) ;לוחב דרעפכו תבשב סוסכ יהת לא ליכשמה ול הנע ...המ המ
 ושוריפש דרעפכ אטבו 'יופר א"פב רמא השוגד א"פב דרפכ םוקמב םילימ
 .(...סוס ק"הלב

 רקמה

 ןירטיצ בייל לארשי יר

 עלעשוהי 'ר צ"הרה לש לעביטשה יכינחמ ,ה"ע ןירטיצ יצמהרבא ר"ב
 'ך ג"הרה ןתח 'יה אוה ,אבר ארפסו דיסחו ח"ת ,ש"יותב ןיוצמ 'יהו
 ר"ומדא צ"הרה לצב ףפותסה .אצינוועשקאפב בר ד"יה ןאמרעבאז עשוהי
 םחנמ ןרהא 'ר ק"הרה לצא אשראווב בשי םינש שלש .ל"צז בונישעיצמ
 הרזחב עבק כ"חא ,ולש םיבתכה רדסל ןימיזדארמ ר"ומדאה ל"צז לדנעמ
 םייח ירבד הדגה ל"וה .הרותל םיתע עבקו רחוס 'יהו בושאמאטב ותריד
 .ד"יה ,םשה שודיק לע ב"בכ םע דחיב האושה ימיב הפסנ ,זנאצמ
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 רמועה תריפס לע םג םייח ירבד שוריפ םע חפפ לש הדגה
 דיחי רוהטהו שודקה יתמאה ןואגה ברה דובכמ ,םירישה רישו

 ח"הללצז םאטשרבלה םייח וניבר ןרמ ג"הבכשר 'וכו ורודב
 .זנאצ ק"דבאה

 בושאמוטמ ןירטיצ יולה הדוהי לארשי תאמ רדוסמו טקולמ

 םייח ירבדהמ הדגהה ךל הנק תנש .ג"צרת איירוגליב ,בול
 .ק"פל ה"הלצז

 רזנ קידצה ןואגה ר"ומדא ק"כמ הדועת בתכ אצמנ הדגהה שארב
 א"מילש ןיבור שיביל "ירא 'ר ןרמ הרובחבש ירא םישודקמ ראפ םינברה
 .ה"הללצז ןרמ ק"חגה 'גה ונבר לש ותב ןב ,ונתלהקד ברה

 ת"הע םייח ירבד קיהפסמ טקלנ רמוחה ,ףסאמהו טקלמה בתוכ המדקהב
 הזה רוביחהל זוע רתיו תאש רתיו ,רפסה לכב םירזופמ ירזופמ םהש םידעומו
 ,חספ לש הדגה ןינעל םיעגונה תושודק תוחישו םירמאמ הברה וב ואב יכ

 םיבישקמה םירבח קובידב ינזא ןתעמש רשא ,סופדה רוא דוע ואר אל רשא
 א"טילש ןיכור שיביל 'ירא ר"הומ 'וכו פרופמח צ"הגה ר"ומדא לוקל
 .בושאמאט הפר ד"בא 'רה

 .תורודהמ השמחב הספדנו הברה םיצפוק 'ילע ובר ל"נה הדגה

 .רגהב האושה תונשב םימעפ ינש הז ללכבו

 הא -- ר"ל -ב

 ידיסח ןיב הנמנ כ"חאו רימזאק דיסח 'יה ךעלימ ריאמ לאומש 'ר
 רפס סיפדהו ,הרות דומלתה תבוטל ישדח סממ הבוגה 'יה אוה ,ץלעיק
 .ומחל הנמש

 הנשה ידעומ לכל תושרד ד"י ללוכה םיקלח ינש ,ומחל הנמש
 קחצי ריב לישנא רשא 'ר 'וכו ןשרדה גלפומה ברהל
 בושאמאטמ ךעלימ ריאמ לאומש 'ר ל"ומה אלשימעטרפמ
 .ע"רת איירוגליב גרעבנענארק עטנ 'ר סופדב

 ריאמ יבר ןתח בושאמאטמ ךעלימ ריאמ לאומש 'ר ל"ומה
 .רבחמה דכנ קסנעזיל ידלימ גרעבנירג

 עבמ(₪
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 ר"יה רעלגיצ השו קחצי ר

 דיגנה ח"הרה ןתחו ,אקארק בונישעיצמ רעלגעיצ בקעי 'ר ח"הרהב

 רואל איצוה ,תונורשכב ןיוצמו ,האריו הרותב גלפומ ךרבא ,רעלעה 'ירא 'ר

 ונקזמ ,השעמל הכלה ד"וי קלח םידגמ ירפה רוציק אוהו האנ ירפ רפסה

 .אקסלעיב אלאיב ק"דבא ד"יה םָאטשרבלה ןרהא יבר ציהגה

 תא וב תוכזל ילע ותלמחב ת"ילת יתרבח רשא חאנ ירפ

 מ"רו ץטישפארמ י"אר םישודקה וניתובר דכנ 'וכו םיברה

 .ע"יז זנאצמ ח"רו אטפאמ

 רבחמה ק"הגה דכנ רעלגעיצ השמ קחצי י"ע רואל אצוי

 .ט"צרת איירוגליב ,גרעבנייוו םייח לארשי 'ר סופדב

=>906 

 םימתוחה תומש םש וספדנש םירפסה תמישר

 בושאמאט ונריעמ (ןיטנארעמונערפ)

 ופפדנש םינשה רדס יפכ םירפסה תמישר

 ישוע םסרפל ידכ ורקיעב אבש ןיטנארעמונערפה תחיקל לש הז רבד

 סיפדהל רואל איצומה וא רבחמהל ועייסש ריעו ריע לכב םישנא ,הוצמ

 םנמא ,ויתונב אישהל וא ותסנרפל עויס הזמ ול 'יה םימעפ הברהו ,ורפס

 תובצמה וסרהנ ,תולהקה וברחנש ןברוחה רחא תעכ טרפבו םימיה תוברב
 לכ ומתסנו רבעהמ ידוהי רכז לכ וחמנו ,ופרשנ תורבחהו תולהקה יסקנפו

 (ןיטנארעמונערפ) םימתוחה תומש ,פארויב ידוהיה רבע לע תורוקמה תונייעמ
 םיסנרפו םינברהו תולהקה תודלותל בזכא אל ןיעמו ןמאנ רוקמל ונל םישמשמ

 םינמזה עובקלו ןיסחויה רדסב תוקיפסו תולאש הברה ררבלו םש ושמשש

 אצמנש םירפסהמ המישר תתל ץוחנל יתאצמ ןכל ,םריעב םישנאה ולעפו ויחש
 .בושאמאטמ םימתוח םש

 קציול ק"דבא בקעי ברהל ז"עהבא ע"ש לע רואיב בקעי בכוכ (א
 ךרעב בושאמאט ינברו ימכח םש ישנא קרפב ןייע ד"לקת אווקלאזב ספדנ
 .57 דומעב .ד"בא סלרעפ רזעלא יבר

 -קלאז לידנעמ םחנמ יבר דכנ ןמלז םירפא יבר ל"ומה םיארי רפס (ב
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 םש ישנא קרפב ןייע ,ד"סקת תנשב אווקלאזב ספדנ דארבב צ"ומו מ"מ רעוו
 .100 דומע רענייל בקעי יבר ךרעב בושאמוט ינברו ימכח

 בקעי ר"ב לאיחי יברל ,תוכרב תכסמב תויגוס לע ,הכרב קמע (ג
 םש ישגא קרפב ןייע ,ח"סקת גרעבמעלב ספדנ דארבב ד"מהיבב ,שטנאלפמ
 .65 דומע ד"בא ןייוו םוחנ םירפא ברה ךרעב 'וכו

 ר"ב ביל אדוהי ברהל ,הכיא רתסא תור תליגמ לע ,אדוהי לוק (ד
 ,חיכש וניאש רפס אוהש ינפמו ,ז"פקת ףאפעזויב ספדנ ןיבאלז ק"דבא רזעילא
 ןרהא ,רענירג ןרהא ,ח"רב ףסוי םהרבא ,םש םימתוחה תומש םושרל יננה
 .פ"רמהב השמ ,םייח חונמהב לדאג ,גראב

 ספדנ ןייטשנעטכיל םהרבא ברהל ,םירשנ יפנכ פ"ע תומש שמוח (ה
 ןתנ קחצי ברה ךרעב ריעה ימכחו םש ישנא קרפב ןייע ,ץ"קת תנש ףאפעזויב
 .205 דומע יקצאנידרא-בושאמאטל יויל םשה ךרפבו ,111 דומע ,רהאביגייאנ יולה

 .א"לרת אשראווב ספדנ ב"ח מ"וחל רוגמ ם*ירה ישודיח (\ו

 יבר ל"ומה ,ץינזאקמ העירב םוקילא השמ ברהל ת"הע ,השמ תעד ז

 .(1879) ט"ללרת גרעבמעלב ספדנ ,רכשי 'ר צ"הרה ןתח ןהכה השמ

 שילזיימ לאיזוע ברהל ,תבש תוכלה לע א"ח הרוהטה הרונמ (ח

 ירוא יבר סופדב ,קינ םלושמ בקעי ל"ומה ,אצווארטסוא לאוושטיר ק"דבא
 .ג"מרת גרעבמעל ,טאלאס ףלאוו

 לאוושטיר ק"דבא שילזיימ לאיזוע ברהל ,תבש תכסמל בוט תעדה ץע (ט
 .ו"למרת גרעבמעלב ספדנ אצווארטסוא

 ןועמש יבר ל*ומה ,ץינזאקמ העירב םוקילא השמ ברהל השמ תלהק יי
 .ולסרת תנש ןילבולב ספדנ ,טסאווחיוואזמ ץנארקנעמולב השמ

 םחנמ 'ר ל"ומה ,יווקלאזמ ךאברוא ביל אדוהי ברהל אדוהי שפנ (אי
 .ןייע"רת תנש שטאקנומב ספדנ רעגניז לידנעמ

 םחנמ יבר ל"ומה ,ןעגאהנפאקמ ןזיוה השמ ברהל בקעי ילוק (בי
 .ט"פרת תנש איירוגליבב ספדנ רעגניז לידנעמ

 כ"נמו רימזאקמ יקסרעווט יכדרמ ברהל ,תישארב לע יכדרמ רמאמ (גי

 ק"בוח בוראקאממ יקסרעווט ןסינ בייל אדוהי ברה א"ב ל"ומה ,ץלעיקב
 סופדב ,אצינוועשקאפב בר ןאמרעבאז עשוהי ברה י"ע רדסנו קתענ שטשאמאז
 .ד"צרת אנזראוואי גרעברעבליז םהרבא

 'ר סופדב ,ןילבולמ ןהכה קודצ ברהל ,םירבד רדס לע קידצ ירפ (די
 .ד"צרת ןילבול ןיקעווצ רזוע

 יבר ל"ומה ,אציבזיאמ רענייל בקעי ברהל ארקיו לע בקעי תיב (וט
 .ז"צרת ןילבול ,רענייל דוד אנינח

 םיזמרנה תוצמ גיירת ;ל"ז טישעבה פ"ע ודוה ללוכה תבש תולהת (זט
 .רעשטלעוו עטנ 'ר ל"ומה .א"ערת בוקרטעיפ ן"במרהל תורבדה תרשעב
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 הלפתה יתב

 תזוחאו תלחנ 'יה ,םידיסחה לשו לודגה ,תושרדמ יתבו תסנכה תיבה
 ןוטלש םוש הלהקה יגיהנמל התיה אל לעופב לבא ,ימשר ןפואב תידוהיה הלהק
 םיללפתמה י"ע ורחבנש ,םיאבגהו םיגיהנמה יונימב והד לכ העד אלו םהילע

 צ"דבה ישמשל וכייתשה ל"נה הלפת יתב העבראמ םישמשה קר .םמצעב

 הלפתה יתב ראש .םדי לע קר עצבנו השענ ימשר תוריש לכו ,הלהקהו
 קעטאפיהב םיבתכנ 'יה קר םידיחיל אלו הלהקהל אל ובייתשה אל םתזוחא

 .וליצב םיפפותסמ םהש יברהל תכיישש הזוחאכ

 וליפא הליהקה ןוטלשמ וא צ"דבהמ אל ןוישר םוש ץוחנ 'יה אל

 ןויערש םיללפתמ קיפסמ 'יה םא קר ,שרדמה תיב חותפל ריעה ןוטלשמ אל
 .וב ללפתהל וליחתהו תיב םהל ורכש ,םרשקמו םדחאמ דחא

 הצובק לכו גוח לכ ,תוקלחתהו תוררופתה לש גהנמה בברתשנ הזמו

 תונוש תותלישוש ידיסח ,לדבנ הלפת תיב םמצעל ונקת ונימולש ישנא לש

 ,םש רד םברש ריעה םש לע ארקנ 'יהש דחוימ לעביטשב םידחייתמ ויה

 .יתגלפמה םתוכייתשה עקר לע םג הלפת יתב ודסונ הנורחאלו

 םיאבג ,תובדנתה לע ססובמ 'יה הלפת-יתבה לש םתלועפו םמויק לכ
 הלפת יתב לכב .סרפ לבקל תנמ לע אלש םתכאלמ ושע םלוכ םינקסעו

 םוי לכב םבורבו ,ט*ויו תבש ימיב קר תצקמב ,הרותב םירועיש ומייקתה

 תיב לכ דיל ,םיללפתמה תורוש ןיבמ םיבדנתמ 'יה םירועישה ידיגמ .םויו
 .םירפס ןינקו ןוקיתל הרבח המייקתה הלפת

 ,םיגהנמ ,דחוימ ןויבצ 'יה ונלצא וארקש ומכ לעביטש וא זיולק לכל

 לע ויפאו ומתוח עיבטה דחא לכו ,םהלשמ םינוגינו הלפתה תואחסונ

 המ הברה .םהיתועדב םינושמ ויה ךכ םמשב םינושמ ויהש םשכו .'יללפתמ

 דצ לבא ,םהל ובציע םמצעב םהש המ הברהו ,םהיתובאמ דוע ושריש

 .הלמה ןבומ אולמב תדהו הרותה ירמוש ויה דחאכ םלוכש ,םלוכבש הושה

 ,תיתבלעבה דמעמ תובכשמ ואב םבור ,םידמול םהמ הברהו הרות ינב םבור

 םבור ,םהיר"ומדא תעמשמל םיפופכ ויה םידיסחה .םילעופה תובכשמ םיטועמו

 בורב .םייתגלפמ יתלב וא ,'ידהואו םיאדוגא ויהש וא יחרזמה ירחא וכשמנ אל

 אבה ינעלו דרויו ךרצנל רוזעל ,הקדצו םידסח תולימגב וקסע ךעלביטשה

 לכה 'יה ,םיכרבאו רעונ םהל 'יהש םינינמב רבדה יולת 'יה רתויב .ץוחמ

 .יחו ססות

 ימי לש םימימחה םימיב דוחיבו ורסח אל ןכ םג םיכוסכסו תקולחמ
 ש"נאמ גיצנב הצפח תודיסח תכ לכ .םיימוקמ םידרשמל דוחיבו ,תוריחבה
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 וצר תוגלפמהו ,הלהקה יתרשממ 'יהי םידיסחמ דחא פ"כע וא ...םהלש
 .ןהלש תא

 ונריע ראותל םיעבצ ופיסוהו הרדהנ הנומת וויה דחיב םלוכ לבא
 תינחורה םתמר שוביגל הברה וליעוהו ,ונריע תא ראפש תשקה ינווגכ
 דומיל תצפהב םדיקפת ואלמ ןכ .תודיסחה תעדות תוקמעתהו תובחרתהו

 .םידיסחה םתב ונייטטצהש -- דסחו הקדצ לש תולענ תודימו הרותה

 הא - ד בו

 תסנכה תיב

 ידיחי ראשנו 'יה יכ יאול םשל קוקז 'יה אל םתס "תסנכה תיב,

 ידוהיה בושיה תודסייתה רחא ףכית דסייתנ .בושאמאטב םידוהיה ייח ימי לכ
 בושי הזל םדוק דוע םייקתהש תוחכוהמ תחא איהו ,ימשר ןפואב בושאמאטב
 בשייתהל לודג רפסמב םינגרואמ ואבש וא ,ימשר יתלב חתופמ ידוהי

 םינושארה וידעצ דמע ךאש ,לדו ןטק ץוביקש רשפא ךיא תרחא יכ ,בושאמאטב
 רתוי ליכיש ,הזכ רדהנו לודג ןינבב בר ןוה ועיקשי ,בושאמאט תמדא לע

 הנב דחא יאנבו ,אינלופב םיקיתעמ דחאל בשחנ הרוסמה יפכ .שיא םייפלאמ

 הדגא יפכו ,ןישרעבעש ,אקארק : תורייעב תויסנכה יתב ויחא תאו ותוא
 ןיקרטינ איה ט'ש'ק תביתש ורמאו ,הלס טשק טרפה התיה בושאמאט ינקזמ
 ,ןישרעבע'ש ,אקאר'ק םהו תויסנכ יתבה םש הנב אוהש תורייעה תומש

 .בושאמא'ט

 המייקתהו הלוגע התיה הרקתה תפכו ,םינבאו םינבל לש 'יה ןינבה

 םימעפ המכו .ןינבה-תואלפמ דחא 'יה הזו ,הקיזחחל ךותה ידומע ילבמ

 .הרקתה הלקלקתנ אלו ףרשנש

 ,תוטועפה תוקוניתה דעב תדחוימ ארטזחזג 'יונב התיה ברעמ דצב
 םהו תולפתה ועמשיש רקובב תבש לכב םתוא ואיבה םהירזועו םידמלמהש
 התנבנ אל הפירשה ירחא -- ןמא ונעיו וכרבי ,השודק ורמאיש םהילע וחיגשה

 ל"נה ארטזוזגה דוע

 חסונב רייתשנש תגלפומ תונקיידב ףוסבל דע רמתשנ הלפתה חסונ

 .(ט"שעבה לש דרפס חסונ ולבק רבכ ריעה בורש םגה) טלחומ יזנכשא

 םיימוקמה םינברה ובתכש המו תוערואמו תונקתמ דחוימ סקנפ םהל 'יה

 .םיחרוא"םינברו

 ד"באה שיבייל 'ירא 'ר צ"הגה הנושארה םעפב ונריעב רקיבש תעב

 השע ,ריעב תונקת הברה זא ןקיתו א"פרת תנשב ל"ז בונישעיצמ ריומדאו
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 נ"כהיבה סקנפב הבתכנו םיאבגהו ניכהיבה ילהנמו ישאר תמכסהב הנקת זא
 רודה 'יהש םימיה תוברב לבא ,הרותל הלעי אל רעתב ונקז ריבעמהש
 .'יילאמ הנקתה הלטבתנ ל"ר וז הריבעב ץורפ

 םימיבו ,ריעבש הכאלמה ילעב םכור םע ןומה םש וללפתה הנשה לכ

 .ידוהיה ץנעגלעטניאה םש וללפתה םיארונה םימיב דוחיבו םיבוט

 תלשממ לש םיימואלה םיגחב תוימשרה תוגיגחה םש ומייקתה ןכ

 .ןיליופ
 םיללפתמה ידי לע תרחבנ הדעו ידיב התיה תסנכה תיב תלהנה

 הרייתשנ אשידק הרבחל קר ,הלהקה תלהנה ןמ 'יולת-יתלב התיהו, ,םמצעב
 וליבוהש הרות תחמש לילב טרפבו .תסנכה תיבב םידחוימ תויוכז אנד תנמדקמ

 תקולח לע זא ודקפ םהו הרמזו הרישב תסנכה תיבל הפוחה תחת ד"בא ברה תא
 םעפש דע ,תקולחמ םימעפ הברה הצרפ הז עקר לעו ,תופקההו םידוביכה
 ןידמ ומצע קלס ימוקמה צ"דבהו ,ןיידתהל ןכ רחא וכרטצהש ךכ ידיל עיגה

 ק"הגהב) איירוגליב ק"דבא חקור יכדרמ יבר צ"הגה תא דחוימב ואיבהו ,הז
 .םהיניב טופשי אוהש ,(אזלעבמ ד"ירהומ

 -נעטכיל יניס ,רעטופ םייח ,ןַאמנייר םהרבא רכוז יננהש םיללפתמהמ

 ,רעמולב ריאמ ,רעגנילפיש לאומש ,ד"יה ןהוזלשיפ עשוהי ,זוור ןועמש ,דלעפ

 ,סישאווד ףלאוו ,דלעפנעטכיל המלש ,םיובנעפאק לאקזחי ,טנעמיצ ריאמ שריה

 .שמש םהרבאו ריסעל השמ םישמשהו

 ןיליופב תויסנכ יתב, רוביחב יתיארש הלודג תועט לע ריעהל יאדכ
 תויסנכ יתבמ רבדמה ישימח קרפב ,ך"שת םילשורי ,ץיבודיוד דוד ,"םנברוחו
 וניאו .ץע ןיגב בול בושאמאט לש נ"כהיב בשוח 51 דומעב םש ץע םייונבה
 םייקתהש םינבלו םינבא ןינב לש דחא נ"כהיב קר םייקתה םלועמ יכ ,ןוכנ
 .ןברוחה דע

 האב גו

 לודגה שרדמה תיב

 ןמתסנ ינשהו ד"מהיב דוע םייקתהש ינפמ יחרכה 'יה "לודגה, ןמיסה
 דימהיב םשב לודגה ד"מהיב תא םישנא הברה וניכ הז ינפמו ."םידיסחה, םשב
 .םידיסח לש וניאש טילבהל ,(שרדמה תיב עטסארפ) טושפה

 אלש) םיבושח םיתב ילעב ,תודמעמ הברהל וכייתשה םש םיללפתמה
 םהלשמ ד"מהיב ונבש דע הפירשה רחא) ןיזדאר ידיסח (םידיסחה תדעל ונמנ
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 ד"מהיבב םיעובק םיללפתמל םהמ הברה וראשנ ,ןכ רחא וליפאו ,ג"צרת תנשב
 תבשב 'יה הח .םעה ןומהו תוכאלמ ילעבו ,םידדוב םידיסח הברהו ,(לודגה

 ינב לכל יזכרמ הלפת םוקמ ד"מהיבה 'יה לוחה תומיב לבא ,םיגחה ימיו

 ץוחמ ללפתהל ואצי אלש םיעבשומ םידיסחמ ץוח) תובכש לדבה ילב ריעה
 העש דע רחשה תולעמ רחש תלפת םש וללפתהו ,(םהלש לעביטשה ילתכל
 ,זנכשא חסונ םדקמ םש 'יה הליפתה חסונ ,ןינמ רחא ןינמ ,םויב תרחואמ
 ושע ,ריעה לש ןינב בורו ןינמ בור ווה םהו םידיסחה וברתנשכ םלוא
 -דרפס חסונב ראשהו זנכשא חסונב דימת ללפתה ןושארה ןינמהש הרשפ
 לכ םיכרבאו םירוחב הברה ודמל הנושארה תימלועה המחלמה דע .תידיסחה

 הצרפשכ לבא .םש התיה הלודג 'ירפסו ,יריריואו חוורמ 'יהש ד"מהיבב םויה
 ףרשנ ח"ערת תנש לש הלודגה הפירשבו ,שלחנ הרותה דומיל ,המחלמה

 רבכ דימהיבה-ישבוח לבא שדחמ כ"חא הנבנ יכ םאו ,םירפסה לכו דימהיב
 ,יחרזמה יריעצ ידי לע דוחיבו ,םידחא תונויסנ ושענ יכ םאו .המש ודמל אל

 םש המייקתה קרו ,הלאכ םירוחב םהל 'יה אל טושפ יכ םדיב המייקתנ אל לבא

 יכדרמ 'רו ,קולטיפ 'ילא 'רו רעלפעט ילדנעמ יברו בקעי ןיעו תוינשמ הרבח
 הפירשה דעו .םויה לכ םש ודמל םינקז הזיא דועו (רענאכאר) םיובנירג ףסוי

 הרבה דעב םירדח ינש ד"מהיב רודזורפ ירוחאמ המייקתה ח"ערת תנשב
 ."ינש תיב, תארקנ התיהו ,םש ודמלש הכאלמ ילעבו םילהת

 ,ודבע אל רבכש םיינעה ףרוחה ימיב דחוימבו םויה לכ םש ואצמנ ןכו

 םלועמו ללכה ינינעמ וחשו תורירקה םהיתומצע וממחו רונתה ביבס ובשיו

 .קיטילאפה

 םרובע ףסאנ ןכ רחאו ,ידיינד-םידיגמל בור פ"ע השמש ד"מהיבב המיבה
 עבטמ הזיא קרז אציש ימ לכו חתפה לצא הרעק ודימעה יכ .ףסכ לש םוכס
 תכסמ ימויס תויגיגחו ,םייטילופ םינוגראו תולודג תובישימ םיחלושמ םג ,ורובע

 רתויה םלואה 'יהש ,לודגה ד"מהיבב קרו ךא ומייקתה ,ימויה ףד ידמול
 המיבהמ ןאכ ונד ןכ ומכ .תואמל םישנא םשל ואב םוי לכבש טרפבו .חוורמ
 ד"מהיבהש ןפואב ,תוריחבה תנועב טרפבו םיימוקמ םיירוביצ םינינע לע
 .ריעבש םיידוהיה םייחה ןואש לש יזכרמה םוקמל בשחנ 'יה לודגה

 'יה אוהש שמש םוחנ יבר תא ריכזהל אלו ד"מהיבה לע בותכל השק
 שי םיבושחה םיללפתמהמ .םיינעה לש םנורטפו ד"מהיבה לש יחה קרועה

 בקעי ,רעדעלסייוו השמ ,םיוברעגרעב רזעילא ,טאלבנרעב לאומש 'ר ריכזהל

 ,קולטיפ 'ילא ,לָעגיופ לאיתוקי ,םיוברעגרעב עשוהי ,םיוברעגרעב רזעילא ר"ב
 השמ ,רעלפעט ןימינב ,רענרעל לבייפ ,ןעזייאזיפש םולש ,רעלזארטש 'ילא
 .רעגניז .יכדרמ



 תרקי תנפ 100

 םידיפחתר שרדמה תיב

 ,עדונ אל הדסייתנ יתמ .תירבעה הלהקה יסכנל וכייתשה תיבהו הזוחאה
 ד"מהיב ילתוכ ןיבו ,ןילבולמ יברה ימיב המייקתנ רבכש רורב ןפוא לכב לבא

 ילסוי יברה ןיב הדיבכה תקולחמה הלהנתה 'ילעהו תיבה ןיב בוט רתוי וא ,הז
 לש ודיב התלעש דע ,וידיסחו קצאקמ לידנעמ יבר ןיבו ,וידיסחו בושטראימ
 .ריעהמ םלכ םשרגל ילסוי יבר

 יברה ונב יכ ,הלעמה ימר םידיסחמ כ*חא ןקורתנ ד"מהיבה לבא
 קצאק ידיסחמ ראשנש טעמהו ,הכומסה רצחב ד"מהיבו ורצח ול הנב ילעישוהי
 דחוימ יבר םהל 'יה אלש םידיסח םש וללפתהו .רעג ח*היבב וללפתה ,רעג

 'רו השמ 'ר וינבו טשרעפ לאפר 'ר בושחל שי םהיניב ,םיתב ילעב םתס וא

 ייהש (ץעינ) ררופש קחצי ,ןייטשנייר ילהשמ ,רעדנאלב קחצי םהרבא ,ןועמש
 .רעדנאלב השמ ,שמשה

 א - ריר .- בו

 קצאקמ מ*רו בושטראימ י"ר ןיב תקולחמה םייקתה וילתוכ ןיבש םידיסחד ד"מהיב
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 ינש-תיבה

 תינופצ-תיברעמב םישנ תרזעל ךומס הנבנש 'ילע תיבל וארק ךכ

 לכו ,הכאלמה ילעב םיבוט םימיו תותבשב קר וללפתה םשו .נ"כהיבה לש
 ינפלו .וידימלת םע ה"ע לייאנאל (סעטאלז) ריאמ 'ר םש דמל עובשה

 רעטנומ לרעב בוד 'ר 'יה יאבגה .ד"מהיבה ירוחא תיבב ינש"תיבה 'יה הפרשה
 .תודועס שלשה עובש לכב ןתנ אוהו יד"יה

 ב6977

 ל"ז ילעישוהי יברד םידיפחה תיב

 תמחלמ דע ריעבש תינוציק תודיסחו הרותה רצבמו זכרמל בשחנ 'יה
 .הנושארה םלועה

 יבר צ"הרה םגש ץילראג אוואניש זנאצ ידיסח םבור 'יה םיללפתמה
 תא ושידקהו וצירעהש םידוהי ראשו זלעב ידיסח םגו םליצב ףפותסה עשוהי
 ודמל הנושארה תימלועה המחלמה דעש םאו .ללפתהל וילא ורס ילעשוהי 'ר

 ד"מהיב היה דחוימה םוקמ לבא ,תושרדמ יתב הברהב םיכרבאו םירוחב
 .ילעישוהי יברד

 תותבש ,לוחה ימיב המכשהב ןינמ םש גיהנה ,לארשי ץראמ רזחש תעמ
 העשב וללפתה םיללפתמה בור לבא .םהמע ללפתה ומצעב אוהו םיבוט םימיו
0. 

 ,לידויו ילהשמ וינבו רדא רזעלא 'ר בושחל שי םיבושחה ב"עבהמ

 -דעירפ יתבש 'ר ,רעזעלג 'יתתמ 'ר ,ילמהרבא ןייטשגרעב לאפר 'ר וינתחו

 רדנס .םיובנירג ןרהא 'ר ,רפוס לשעה עשוהי 'ר ,לעזיק ןרהא 'ר ,רעדנעל

 'ר ג"הרה ונב םשארב ילעשוהי יבר תחפשממ ץוח .רעטופ 'ירכזו ץיוורוה
 .ל"ז ץ"ומה םהרבא ריאמ

 'רו ,קודאה ליבעט 'ר ךותה ידומע ינש תא בושחל שי הז לע ףסונ
 םירוחבה לש םיכירדמהו לעביטשה לש זעובו ןיכיה ויה המהש ,ישזעב ךורב

 חיהיבב ללפתה ןורחאה יכ םאו .תודמולב ישזעב 'רו ,רסומו תודיסחב ליבעט 'ר
 אצמנ 'יה הליפתה רחא ט"ויו תותבשב םגו עובשה לכ לבא ,ןיאטסיוה
 .ילעישוהי יברד ד"מהיבב

 ירק



 תרקי תנפ 12

 ץלעיק ידיסח תיב

 םהיניב לדבה ןיא לבא ,אקוואדאלוו-רימזאק ול 'יה םייונכ ראש דוע
 יכדרמ יבר לש שודקה וליצב םיפפותסמש ןמסל תחא הרטמל ונוויכ םלוכ יכ
 כ"חאו ,אקוואדאלווב רד ותואישנ תליחתמש קסירטמ שודקה דיגמה ןב ,יקסרבט
 וידיסח םש הנתשנ ןכ ותריד הנישש יפכו .ץלעיק ריעב ףוסבלו ,רימזאקב
 .דובכ ותחונמ םשו ץלעיקב רטפנ רשאכו .וארקנ הכותב רדש ריעה םש לע
 עבק ,ומוקמ אלממל םדי לע לבקתנש ,בוראקאממ ילאבייל יבר ותוחא ןב ןכו
 לודג 'יה חי"היבה .ץלעיק ריעה םש לע תודיסחה םש עבקנ כ"ע ץלעיקב ותריד

 'ך רוביצה יסנרפו ח"תו םיבושח םישנא הברה המש וללפתהו ,םידי בחרו

 דלעפסקינאה אפיל 'ר ,ךילרהע ןמלק 'ר ונתחו וינב יקסנייציזראג ילארשי
 קאטשנעוואק יתבש 'ר ,רעלמירד 'ילא 'ר ,רעדיינש ב"וש בקעי 'ר ח*תו ריבג
 ונבו ןויצ ןב 'ר .גנודלעמ לאומש 'ר ,ןייטשעמרעמ לאימחרי 'ר ,וינבו

 השמ ,םיובגאלש ילקעי 'רו לאומש 'ר וינבו לישעה 'ר ,דלעפסקינאה יכדרמ
 .בור םירפא ,ןילייא דוד ןרהאו עשוהי לארשי ,םהרבא ויחאו גרעבשלעקינ םייח

 -סנייציזראג) לארשי תיראש רפסבו .דלאוונירג ןתנ ,דלעפסיברא 'ילא ונבו שריה
 .םש ושענש תונקתהו ץלעיק-רימזוק ח"היב לש תיבה תכונחל שורד אצמנ (יק

 .201 דומעב האר

 ה-4

 קסירט ירדיפח תיב

 םבור לבא ,ונריעב םידיסח הברה 'יה קסירטמ 'קה דיגמהל םנמא םא

 ,םירחא םייברל ועסנ הברהו ,רימזאקמ ילייכדרמ 'ר ריעצה ונב לש םתורמ ולבק

 וינבייל בקעי יבר קסירטב ומוקמ אלממה ונבל םירשוקמ וראשנ טעמ טעמו

 םהל 'יה אל ,וואשיבורהב ט"ערת תנשב ותריטפ רחא טעמתנ רתוי דועו .ל"ז

 ריעה הצקב רדש לעבאס ךורב 'ר םהלשמ דחא דיסח קר ,םהלשמ ח"היב
 ללפתהל דחא תיב ונועמב םהל הצקה (אוואדאפאטסיל) רעצראטאפ בוחר ףוסבל

 ויחא ראש לש םטועימו ,ןילבול-קסירטמ יכדרמ השמ יבר ידיסח ויה םבור .וב

 ,םינינמ השלשכ םש וללפתהו .אשראוומ םוחנ יברו קיראזמ ןרהא 'ר יברה

 יכדרמ ונבו יינש ריאמ שיבייל 'ר ,םידיסחד ד"מהיבב וללפתהש ולאמ ץוח
 םולש 'ר ,ךרוכה רעשטלעוו םולש 'ר ,וינבו רעטנרעליג יכדרמ 'ר ,קחצי

 יכדרמ 'רו ,(י"אב בר תעכ) גרעבסלגנע ףסוי םולש 'ר וסיגו ןַאמרעבליז
 .ןייטשגרעב

 א-ב בו
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 זלעב ח"היב

 ד"מהיבה תולובגמ הגרח זלעב תודיסחש ינפמ ,םילודג יכהמ התיה אל
 תעפשה התיה ללכבו ,זלעב ידיסח וללפתה הלפת יתב ראשב םג יכ ,הלש
 םימעפל ועסג םיקידצ ראשמ םידיסח םג יכ ונריעב הקזחו הלודג זלעב יר"ומדא
 'יה זלעב יריומדא םשו זלעבל דאמ רשוקמ 'יה םע ןומהה דוחיבו ,זלעבל

 לידנעמ ,זייר םולש 'ר בושחל שי זלעב ידיסח יבושח ןיב .דאמ םלצא שודק
 ןמלז ,זייר לכימ ,ןאמרעל יקלארשי ,רעראפש ףסוי יכדרמ 'ר ,גרעבנעכייר

 רעצירפש ביל לאומש ,תמ םייח להוטש רעטלא ,ןאמכאה ימהרבא ,דנארב

 יכדרמ לאימחרי יבר וואלירקמ ברה כ"ג ללפתה םש ,ןויצנבו םש וינבו
 .ל'ז גרעבנייו

 א-- ב בא

 אמלעה היהיב

 לשיבייל 'ר יברה ידיסח 'יה םהיתובא יכ ,בושמט י"רומדאמ 'יה תמאב

 םג ויהו .ונריעב ד"בא תרשמב ושמשש שילארשי יבר ונב לש וירחאו זיוהיינ
 לבקתנ וימולע ימיב רטפנש שילארשי יבר תריטפ ירחאו .םידיסח יר"ומדאל ןכ
 לבא ,עירפמ ילב לחנ תיר"ומדאה אסכ ,תהיינ ריאמ יבר ונב ומוקמ אלממל
 ק"דבאל לבקתנו ,הצרפש תקולחמה ינפמ ודיב םייקתה אל תונברה אסכ
 םה ,םיתב ילעבה גוסמ 'יה םיללפתמה ..םידיסח רעמלעח וארקנ ןכלו םלעח
 תא רקיב אוה קר ,םידיסח ראש ךרדכ םידעומו םיגחב ורקבל וילא ועסנ אל
 רבכ וידיסח בור .תואקתפ ול ושיגהו תונחלש גהנו ,םינש יתש לכב וידיסח
 .יחרזמה תעונתל םיטונ ויה

 ריאמ םיחאה ,סופנעוועל 'יראו ןושמש וינבו שירעב 'ר םיללפתמהמ
 ונבו ןרהא 'ר ,קורק ,לעפאש ,רעצנימ ,רעמערקרדל תחפשמ ,דניר ףסויו
 .גראב יקסוי ,רחל ףסוי 'ר

 א-ב גו

 ליז ןמחנ יברר ח"היב

 בר 'יה םדוקמ ,זיוהיינ שילארשי יבר צ"הרה לש ינשה ןב 'יה אוה

 בוחר הצקב ולשמ ןינמ ומצעל חתפ בושאמאטב ותריד עבקשכו ,בוקשראגב
 להינ ותריטפ רחא .םוקמה ינכש םבורב 'יה םיללפתמהו ,רעדאבגסארק

 .ל"ז זיוהיינ שיבייל 'ר ברה ומוקמ אלממה ונב ד"מהיבה

 הא-ג-- גו
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 ןיטאסיוה ידיסח תיב

 ד"בא 'יהש זיוהיינ לשיבייל 'ר צ"הרה ידי לע ונריעל הרדח וז תודיסח

 השע אוהו ,ל"ז ןיתרמ י"ך לש שודקה לצב ףפותסה אוהו בושח ר"ומדאו
 ירוגידאס ידיסח םיארקנ ויה םינפלו ,ונריעב ירוגידאס תודיסחל תושפנ
 לטבתנ לכה םימיה תוברב לבא ,בוקטראשטל ועסנ םהמ םידחא םגו ןיטאסיוהו

 תוחפשמו רמרקרדל תוחפשמ 'יה םבורבש ,ןיטאסיוה ידיסח קר ראשנ אלו

 ריעבש תוליצאהו הנוילעה הבכשל וכייתשהש הברה 'יה םהיניב .ןייטשדלאג

 ,דלעגרעבליז סחניפ 'ר ,עודי ח"ת ןייטשדלַאג ךורב 'ר ,רמרקרדל לקעי 'ר

 .ןעזדלעפ ץרעה 'ר ,שטיוווניבאר לבייל 'ר

 שכנ692

 ןיזדאר ידיסח תיב
 יכ תיאבושאמוט תודיסח כ"ג יהוז םרוקמב יכ רפסמב םיבורמ ויה םה

 יבר ונבו ,אציבזיאב בשייתהש ףסוי יכדרמ יבר ריע ןב 'יה אתשלישה דסיימ
 בושאמאטב הדמע דוע ותסירע רשא ךינעה ןושרג יבר ונבו ןיזדַארל בקעי

 םיובנירג ףסוי יכדרמ 'ר םידמול םהיניב 'יה .תודיסחה לידגהו ביחרה
 ללכהמ אצוי ,הקנעבידמ גינעק יכדרמ 'ר ,םיובנעסקוב שיבא 'ר ,(רענאכער)
 -ירדסה רודיסב רזע אוהו ,ותונדמלב ןואגל בשחנ 'יהש ןאמציוו דוד יבר 'יה
 ויחאו םהרבא 'ר םיבושח םינקסע םש וללפתה .ןיזדאר ירפס ראשו תורהט
 ,טאלבנירעב שריה ףסוי 'ר ,לירעפ ךינעה יבר ,םהיחאו רעלדניווש דוד 'ר

 ,רעקוצ ףסוי ,םיובנירג בקעי ,לעדייז לרעב ונבו לאירתכ ,ררופש עשטיא
 ר"ומדאהשכ ןכא .לודג םלוע םש וללפתה ,ןעזייאזיפש הנק ,רעראפש סחניפ 'ר
 לכ לעביטשהמ איצוה ודיב הגהנהה ןסר לביק דיה המלש לאומש 'ר ןורחאה
 .יתלשממה רפסה תיבל וינב חלשש וא תונויצו יחרזמל הקיז ול 'יהש ימ

 ןיזדארמ ר"ומדאה רקיבש תעב .ןקזל ריעצ ןיב לדבה 'יה אל םלצא

 ןושלב ול רמאו ,עברא יפ ונממ שישקש שישי ןקזל ריעצ רוחב שגנ ונריעב

 דוחיבו הרותה דומילב דאמ ודקש םהמ הברה .ןיכפושדימה ךופשנו םוק התא

 .רהוזה דומילב וקסע

 ורבו
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 רוג ידיפח תיב

 ונריעב תרכינ התיה אל ,ןיליופ תורייע יבחרב 'יפנכ השרפש רוג תוכלמ
 םהלשמ תיב םהל 'יה אל ,רפסמ-יתמ ויה 'ידיסח .תויהל הליגר רוגש םידממב
 יברה אבש דעו .םיבוט םימיו תותבשב קר םש וללפתהש רכשומ תיב קר
 הברה ונלצא ויה ,ץ"כ ףסוי 'ר ונתוחמ לש תורעיב שפנהל ץיק לכב
 אל ללכב ,"תמא תפשה, ויבא לש ותואישנ ימימ דוע יברה תא ואר אלש םידיסח
 תודיסחל וסחיתהש םידיסחה ץמוק לבא .םינש וא דחא קר רוגל לעביטשהמ ועסנ
 םיביטקאה ןיב דוחיב השעמ ישנאו םינקסע ,םידמולו חת ויה םלוככ םבור ,רעג
 לכימ 'ר ויחאו רערעל לאקזחי 'ר םיחאה םהיניב ךוניחהו הדוגאה תלועפב
 ,ןהכה לירעפ דוד 'ר וינתחו ןארפאש ילכימ 'ר ונבו לאוי 'ר ,רערעל אדוי
 ריאמ קחצי 'ר ח"לחבלו גאלפ אדוי לכימ 'ר ,ןַאמרעדיב לאקזחי םהרבא 'ר
 רעלפעט ילדנעמ 'ר ,ןייטשדלוג קחציו עשוהי 'ר ,גיצנוא ןרהא 'ר ,.רעלטראג
 'ר ,ןיוודנארב ללה ןמלז 'ר ,ח"ויו לארשי 'ר ,יילדג 'ר .םולש 'ר וינבו
 .גרעבנעטאר ןושרג ,רענייש אבא אדוי לכימ

 ו - "ו -בצ

 בונישעיצ--זנאצ ח"היב

 ושדק ןכשמ עבק ,םייח ירבדה ןרמ זנַאצ תודיסחה ללוחמו דסיימ יכ םא
 דע ותשודק רואו וויז קרב תאז לכב ,ןעיראגנוה לובג ךומס עיצילאג הצקב

 שרפ ןילבול זוחמב תורייעה לכ לעו עיפוה בושאמאטב םגו ,עיגה םיקחרמל

 םידעומב לגרב תולעל תולודג תורייש ואצי בושמטמו .םירשנ יפנכ ויפנכ

 םידמול,םיבושח םישנא הברה .זנאצמ הלוגה רואמ ןואגה ק"הוק ינפ לבקל םיגחו
 .ונמנ זנאצ ידיסח לע ילעישוהי יבר צ"הרה םשארבו השעמ ישנאו םיגלפומ

 ,אוואנישמ לאקזחי ירבד לעב ק"הגה ורוכב ונבב םבור וקבד ותריטפ רחא
 ק"הרהל םתצקמו בונישעיצמ ק"הגה ריעצה ונבל ועסנ םתצקמ ותריטפ רחאו

 תיישעו תוננערו החמש תובהלתה תוינויחב הנייטצהש זנאצ תודיסח .ץילראגמ

 המחלמב ריעה תונוונתה ינפמ לבא ,בושמוטב םיקומע םישרש התכה דסחו הקדצ

 טעמ טעמ השלחנ טאל טאל .המחלמה ירחא ףכית םידחוימה םיאנתהו הנושארה

 ד"מהיבב וללפתה םבור יכ םהלשמ ד"מהיב םהל 'יה אל םג .זנאצ תודיסח

 ר"ומדאה ןיבור שיבייל 'ירא 'ר צ"הגה ודכנ אבש דע ,ילעישוהי יברה לש

 דסי אוהו .םייח חור ןהב חיפהו תושביה תומצעה 'יחהו בונישיצ ק*דבאו

 לוגד ,םעמ םרומה שיא 'יה אוה .ונריעב בונישעיצ זנאצ ידיסח לש ד"מהיבה

 עדויה שיא ,ןגראמ חכו ךשומה חכ םע ןדמלו קידצ ,חקפו םכח ,הבברמ
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 וילא ךשמו ,הדימעהלו הקזחל ,האפרל הצוצרו הבואכ המשנל תשגל ךןיא
 רצבמ ולש ד"מהיבמ השעו ,םידיסחהו םידמולה םירוחבו םיכרבאה יבוט
 'יה ולש ח'היבו .הביבסה לכו ריעה לע ינחורה ומתוח עיבטהש תדהו הרותה
 תיתימא תודיסח לש הרוהט הריואב וינב ךנחל הצרש ימ לכש ,הזל רישכמה
 ולביק םש .דומלל זנאצ ח"היבל וחלשל חרכומ 'יה הנממ זוזי אלש הוקתבו
 ברהב רזעלא םייח 'ר ברה ,ןאמכאה לאקזחי 'ר ומכ םיקהבומ ח*תמ םירועיש
 ,יקפוואנאשטשול רעב ףלאוו 'ר ,גאלפ אדוי לכימ 'ר ןתחו םילעחמ לאילמג
 לבייל ,רעלעה 'יעשי םיכרבאה ,לאקזחיו ריאמ םינברה ר"ומדאה ינב

 .רעצנאג שריה 'ר ,רעגניז םהרבא ,דנארב ןושרג ,טסקא ךורב ,ןייטשלעמרעמ
 עשוהי םייח 'ר ,רעטופ לאקזחי 'ר ,רעטלאק ןרהא 'ר ,רעבכייט ןושרג רזעילא 'ר
 -לקניפ 'יעשי ,רילעה ךלמ ,רלטרוג דוד 'ר ,רדיינש ןויצנב 'ר ,ןַאמרעדיב
 ורואב וממחתה תחא תבבו ,תודמולב ולעתנו ,ןייטשדלַאג עשוהי ,ןייטש

 בוגישעיצ ת"היב תא .ןורטפו באכ םהל 'יהש ,ל"ז ר"ומדאה לש  לודגה
 הרותה זכרמכ קר "םידיסחה יתב, ראש לש הדימ-הנקב דדמל רשפא יא
 לכ יכ .דסחו הקדצ לש זכרמו ,ידרחה רעונה תמשנל רצויה-תיבו ריעב ישארה
 ברה :תחא תבותכמ רקיעב ועדי ל"ר םידרוי םיריבג וא םיבוט ינב םיינעה

 בבסל הנשב םימעפ הברה חרכומ 'יה ךרבאו רוחב לכו .ולש ח"היבו בונישעיצמ
 .תובדנ םרובע ץובקל ריעה

 תרחואמ העש דע רחשה תולעמ הרותה לוק עמשנ ל"נה ח"היבב
 דימת ועקבו ואשנתה הלפתו הנר לוק ,'ה לילב םירומשמ תעיבקמ ץוח הלילב
 תושדח ןימ לכ דגנ ומחל תינוציק תודיסח הטלתשה םש יכ םאו ,ח"היבמ
 דעו ןימימ תונויצה דגנ הפונת תמחלמ ולהנ .תועידב ןהו שובלב ןה תונרדומו
 םירוחבה דעב השק 'יהו .םוקמ םש ומצעל אצמ אל םלתב ךלה אלש ימו .לאמש
 דמע תושפנ תושעל ר"ומדאה לש ריבכה וחכ לבא ,השקה ךרדה םהילע לבקל
 ארגפד אמויב םיערמ תדועס וכרע ,הודחהו החמשה הררש םש .םלוכ לע
 וקסעתה םהש ןושרג רזעלא 'רו טאלבנייו לכימ 'ר ורכזיו) הכלמ הולמ תדועסו
 .(םילכאמהו תונוזמה ןיכהל

 תויהל םיכירצ .זנאצ תודיסח לש תודוסיה םה הקדצ ,תודמול ,החמש
 תבהא שרדו עבת .הקדצו הרותב קוסעל ,יברה רמוא 'יה ,החמשב דימת
 .דחיב בלושמ דסחו הקדצו תודמול ,חורו רמוחב םיער

 ימויה ףדה ידמול לש תותכסמ ימויס ינוגרא ,אלולהד-ימוי תדועסו
 ר"ומדאה רטיע םימעפ בורו ריעה לכב בושח ערואמל הכפהנש הבר תויגיגחב
 תוממורתה חור ,השודקו םייח חור םהב חיפה םייבבלה ויתוחישבו ןחלשה
 .חצנל המשנה יקמעל רדחש ינחור גונעת םמיעטה ,תולעתהו

 תובהלתהב 'יהש ברה תארשהב תולפתהמ השודקו תויח ובאש הזל ףסונ
 בונישעיצ ינוגינ םג .ןיאליע ןיפוסיכו החמש םיאלמ םינוגינו שפנה תוכפתשהו

 הלהקמ ןיעכ תעמשמו רדסב ורש םה ,תכל ינוגנה דוחיבו ,הברה וכשמ
 קחצי 'ר הליחתמ 'יה תוניגנב חצנמה .תידיסח החנא םע תלבותמ קר תרדוסמ
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 ,םיענו האנ רונט לעב אלפנ ןגנמ 'יהש ל"ז ןיבור ריאמ ברה וירחאו ,ךאק
 ןועמש ,טסקא לאקזחי ,רלה לאקזחי ונייטצה רתויבו תוניגנה לע חצנ אוה
 ובבס ארגפד ימויב .רעלפעט םירפא ,זיר שריה ,ןאמרעה בקעי ,שזראלאמ

 התיה תופיפצה .םתניגנ תומיענ בישקהל ידכב ץוחבמ הלפתה תיב תא םישנא
 יתבש 'ר ,דומלל ןחלשה לצא םוקמ סופתל השק היה ףרוחה תולילב ,הלודג
 סנכנו ,הדירפ תכרב לבקל ונברל אב י"אל ותולע ינפל ה"ע קאטשנעוואק

 םידומצ ובשי םיכרבאהו םירוחבה ,תוניפה לכב ףטוש 'יה רואה ,לעביטשל
 עדוי ינניא ,וללה םירוטה בתוכל רמא .תוקמעו תובהלתהב ודמלו תורמגל

 יאוולה ,ב"הוע רוא ןיעמ יניע ינפל התע האור יננה יכ ,ןדע-ןגה הארנ ךיא דוע

 .ריואב הודחהו השודקה תפחרמ התיה ךכ לכ .י"אב הזל הכזאש

 ,תודיסח ירפסו םיקסופו ס"שה ישרפמ לכמ הרישע הירפס םהל 'יה

 םירפס םגו ,םיללפתמהמ הטורפל הטורפ ץוביקב םירוחבה םהל ושכרש
 ,ץיברוה 'יעשי יברל ץראה ס"דרפ רפסבו .םירבחמהמ הנתמב ולבק םישדח
 בתכמ ספדנ (ג"צרת םילשורי) תושרדו ,ץראב תויולתה תוצמ רבדב תובושת

 .(* םירפס ןינק הרבחמ םיאבגה וילא וחלשש השקב

 ןה תירובצ הלועפ לכו ,הז ח"היבב םירשוקמ 'יה הדוגאה ינקסע םג
 וכשמנ םשמו ,םש ולשבתנ ימוקמה ןוטלשל וא הלהקה יגיצנ תוריחבל עגונב

 םייח לש םידיגה-תמוצ התיה וז .ריעבש םיאדוגאהו םידרחה ראשל תורוניצה
 קבאמב תיתמחלמ-חורו תימניד-תינויח םיאלמ 'יה םה -- ריעב םייתדה

 .ריעב הרותה ךוניח תעטפשהל

 לוקו בושאמאט לע םג תירפגו םד ילחנ ודרי האושה ץורפ םע

 סמרמל 'יה םבור ,הניפו רבע לכל וצופנ 'ידימלתמ הברה .םדינ הרותה

 ץראב םויכ םייחו םיסנ יסינב םייחב וראשנ ריעזמ טעמ קרו ,הסישמלו

 .תוצופתה ראשבו תירבה תוצראבו לארשי

 .ו"צי יקסלבול בושאמאט ,ק"פל ץ"רת םיטפשמ 'ב םוי ,ה"ב (*

 ללוהמ ,םירעשב עדונ ,הזב הז ןנחוטו םירה רקועו יניס יקבו ףירח ג*הרה דובכל

 יולה "עשי ר"הומ ת"שקכ אתכלהד אבילא אתעמש קיסמ ,אלפנ ןשרד ,רשואמו

 .א"טילש געפיניוב בר ץטיוואראה

 ר"ומדא ש"*ע זנאצ ידיסחמ השדה זיולק ןאכב הדסיתנ רשאכ .טפשמכ ט"השדחא

 ק"רבא ה*הללקוצז םאטשרבלה םייח ר*רהומ לארשי לש ןרואמ רוהטה קידצה ק"הגה

 םיגלפומ םינקז םגו דמח ירוחב הברה הרותב םידמול ת"ילתו ,א"יכעו ע"יז זנאצ

 .השדח חולקב ומכ ןבומכ ,ונל םירסח םירפס ונינובאדל ךא ,הרוהט 'ה תאריו הרותב

 תא ונל חולשלו ע"נ ק"כ ןעמל ונדבכיש וינפל תשגל ונשפנב זוע ונבהרה תאזל יא

 ןורכזל רפסה לע ומש םשרנ 'יהיו (שורדו ת"וש) *ה"ליש אבי, בושחהו רקיה ורוביח

 .ונתשקב אלמי חטבש הקזח ונתוקתו .קידצ 'יהי םלוע רכזל קוספה םייקיו ,םלוע

 .הרותה תכרבב ותוא םיכרבמו דובכ ברב םימתוח וננהו

 ס"ק הרבח) ןייטשלעמרעמ ןהכה .ל ,ןיבאר ריאמ 'קה : םירפס ןינקד םיאבגה

 .(זנאצ ידיסחמ זיולקד
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 וכנחתנש םירוחבה לכ יכ ןברוחה רחא תעכ םיאור הרותב החוכ לדוגו

 ,ל"ז ר"ומדאה לש ותמכחו ותקדצ רואו תשודק תא וארו בונישעיצ ח"היבב

 תונושמה תורצהו ארונה ןברוחה יכ םא ,המויאה האושה רחא םייחב וראשנו

 המה ,הרותל ףרוע וכפהו ,ל"ר שרושה ןמ הברה רוקעל ונינובאדל םרג

 .הרותל םהינב םילדגמ וז חורבו ותרותלו 'דל םינמאנ םינב וראשנ

 כמ

 תויתגלפמ תוכייתשה יפל םינינמ

 ליחה תירכ ,םינויצ ,חדוגא ,יחרזמ תויורדתסהה לש

 םייקתה םדוסי ,הנושארה המחלמה דע ריעב ופסותנש הלפתה יתב לכ

 ושע ,עודי ר"ומדאמ םידהואו םידיסח וברתנש תעב תודיסחה עקר לע

 "ה תודיסח לכל יכ 'יה הזל םרוגה .ש"נא רובע דחוימ ןינמ םמצעל

 ןכא .תדחוימ תכל 'יהיו וררופתי אלש ידכ םגו ,תונוש תואחסונו םיגהנמ

 (בונישעיצ ידיסח לש ץוח) ופסותינש םישדחה םינינמה לכ תומחלמה יתש ןיב

 םיריבחה ודכלתה ,תיתגלפמה תורשקתההו תוכייתשהה התיה םהלש החודה חכ

 ינשל שמש ןינמהו ,םהלשמ ןינמ םהל ושעו רתויב םיליעפה טרפבו העידל
 ץוחו םיליעפה ושגפנ םש ,ןודעומ ןיעמ לידבהל םגו הלפתה תיבל ,םירבד

 תואצרה ועמשנו ,הגלפמה תולועפ לכ לע וחחוש המש וכרעש הלפתה םצעמ

 לש ןינמה דסיתנ הליחתמ .הגלפמה ןויער תמשגה תודוא םירבח תוחישו

 םהלשמ ןינמ םיללכה םינויצה םג ודסי ףוסבלו ,הדוגאה לש כ"חא ,יחרזמה

 הארנ 'יה םינויצה לש ןינמה וליפאש שיגדהל יאדכ ."ןיצ ירעש, םשב

 םוש ילבמ ,לעביטשל םתוא וכפהו םירדח השלש ורכש ,לעביטש ראש ומכ
 וכרע תולפתה ,דחא רדחב םישנא תרזעו ,דחא רדחב םישנ תרזע ,תושדח

 וא ד"מהיבבש ורמא .םיידיסח םירוהל םינב 'יה םלוכ יכ ,ידיסח חסונב

 םירשוקמו תחא העידב םלוכ ,םיתב ילעב םמצעל םה ןאכו ,םירז םה לעביטש
 ,הגלפמה דעב הדובע תעשב קר אל םירבח םע שגפהל וצרו תודידיו הבהאב

 .דחיב שפוחה ינמז תולבלו דחיב ללפתהל גונעתהו שפוחה ימיב םג קר
 לש ןודעומב ןינמ ליחה תירב ירבח ושע המחלמה םדוק םייתנשכ

 .גנאגרעדינ 'ילדג 'ר לש ותיבב ,ד'תיבו ר"הצה

 דומלת ,קדצה תניל םינינמ הזיא דוע ומייקתה תומחלמה יתש ןיב

 לש ןינמו ,הלש ןינמה כ"ג לטבתנ קדצה תניל תלועפ לוסיח םע ןכא ,הרות
 םש ורדיסו ותיב ונקש תעב ןמחנ יבר לש ןינמ םע דחאתה הרות דומלתה

 .הרות דומלתה
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 םייחה תיבו אשידק הרבחה

 ןתרהטה יכרוצו תמה תיוולהב תקסועה הרבח קר התיה אל וז הרבח
 תצקמבו ;ןימלע תיב עקרק לע הדיחיה תלעבו תינובירו יולת-יתלב דסומ קר
 םוכסה וביצקה םה .,ינוריעה תסנכה-תיבב תודחוימ תויכז כ'ג םהל 'יה

 הזיא ועיצקה םהו ,הבצמה תדמעה וא עקרקה דעב תתל דחא לכ ביוחמש
 אלו .םנוצר יפכ םאיצוהל הרבחה תוסנכה לע וטלש םהו רטפנל תתל עקרק
 .אשידק הרבחה ינינע לכב העיד םוש הלהקה ןוטלשל 'יה

 .ריעה ינפ ,םידיסחו הרות ינב םיבושח ב'עב וכייתשה הרבחהל

 ,השדח הלהנימ םהל ורחבו יפלק המייקתה חספ דעומה לוח ימיב הנש לכבו
 .םהלש סקנפב תובוצקה תונקת יפכ

 .בושאמוט דסוה םוימ םייקתה םירמואש יפכ ןשי סקנפ םהל היה םינפלמ

 םירפא בתוכ 106 דומע (סערייא סענוב) טשאמאז סקנפבש ריעהל יאדכ)
 הדסיתנש שטשאמאזב ח"מגל אשידק ארבחה לש סקנפה תודוא רמאמ רעפוק

 דע) וכייתשה שטשאמאזב אשידק הרבחלש ראשה ןיב בתוכ ,ח"מת תנשב
 תלחנ ויהש הביבסהמ םידוהיה יבושי לכ (ךרעב הרשע עשתה האמה תליחת
 ,דועו ןישרעבעש ,וואשאמאט ,דארגינראט םירעה ומכ יקסיומאז עיצאנידראה
 המידק התיהש ןישרעבעשמ תעכ רבדא אל ,רמאקד המ עדי אל ונממ הליחמב
 בושחל רשפא ךיא .בושאמאט ריעל עגונש המל םצמצא קר ,שטשאמאזמ
 וליבוהש תרמוא תאז ,שטשאמאזל אשידק הרבחהל הכייתשה וואשאמאטש
 ,בושאמאטב םייחה תיב לע תובצמ םיאצמנ ה"פש תנשמש תעב םשל םהיתמ

 אל קר יאמצעו ינוריע ןימלע תיב םהל 'יה רבכ םדוקמ םג יאדובו

 .ןתקיתע תמחמ תובצמה ורמתשנ

 םישנא תומש רכזומ ק"חה סקנפבש ינפמ ותעדל איבמש רוקמה ןינעמ
 ירע קר בשוח עודמ וז ותעד יפל כ"א ,לכיטרפה תומיתחב ,ל"נה םירעמ
 ינפמ עיצאנידראמ םיקוחרה דארבו קסירב םג בושחל ךירצ 'יה ,עיצאנידרא
 132 דומעבו ,קסירב ק"קד ןואגה ברהב דוד תמיתח 131 דומעב םש אצמנש
 דומעבו .יווקלאזמ א"אללב ביל 'ירא ,דארבמ ל"ז אדוהי ר"הומב לישעה עישוהי
 אשירמ ףלאוו הרובק תועמ ,יקנעבידמ ד"בא קחצי 'ר ברהב ליבעט 9
 תורייעמ םישנא םירכזומ 151--150 םידומעב תובדנה תמישרב ןכו (זאשראוומ)
 שארב בורזוא ,רימזיוצ ,ץיווילסייוו ,ןאחוא ,אציוואנאי ,אטפא ,ץיוואבארג
 םירעה לכל תוכייש םוש שטשאמאזב אשידק הרבחהל 'יה אלש קפס ןיאו .דועו
 םהל 'יה םא טרפבו םריע םש לע םדא ינב ארקהל זא םלועה גהנמ קר ל"נה
 םישנא המש ורכזנ ןכו ,ותמיתחב ומש וריכזה בושח םדא וא ברל סחיתהל
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 םלענ א"מרת תנשב םלוא .(המודכו רלדנס ,טייח ,ןולגע ןוגכ תועוצקמ תומשב
 תנשבו .הדיבכ תקולחמ הצרפתנו הרבחה לע וטלתשה םיפיקת הזיאו ...סקנפה

 יעצמאה ר"ומדאה חקור עשוהי יבר שודקה ברה בושאמאטב רקיב ב"מרת
 ידארבמ ילדיא תינברה ותוחא תב לש ןיאושינ תחמשב ףתתשהל ,אזלעבמ

 םש השעו בושאמוטב הנותחה המייקתהו ,שטשאמאזמ ברה םע הכדתשהש
 ת"ושב ןייע .הנברוח דע אשידקה הרבחה הלהנתה ןהיפלו) תושדח תונקת
 יתויהב... ה"ל 'יס ז"צרת איירוגליב ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברהל רהציו שורית
 .אזלעבמ חקור י"רהומ ק"הגה םשל אב ב"מרת ץיקב בושאמאט ירוגמ ריעב
 תועמ םיחקולש) ק"חה יאבג סמח לע הקעצב םיתב ילעבה וילא וסנכנו
 ךכ לע םריהזהו םיאבגהו אשידק הרבחה ינב תא ק"הרה ןימזה זא .(..הברה

 הויצ םגו .רומג לזגו הרות ירוסיא לע רובעל תאזכ תושעל דוע וניהי אלש
 סקנפב םותחה לע אב אוה םגו .ק"חה סקנפב הז תודוא תושדח תונקת בותכל
 .ז"נ תוא ,עישוהי להא סרטנוקב םולש רבוד םירפסב הזמ דוע ןייעו .ק"יתכב
 .ל"ר דומע א"צרת בוקרטעיפ ןעדלאוו םחנמ 'רל םייחה תיב

 וסנ ,תירבעה הלהקה ןוטלש תיאמצעה ןילופב רחבנש תעמ יכ םאו

 חכב וכלה םג ףא םימעפ הברהו ,אשידק הרבחה לע םג טלתשהל םימעפ המכ
 ,הפיקת התיה םדי אשידק הרבחה יגיהנמ יכ .םדיב התלע אל לבא ...תוכלמה

 .דוי לש וצוק וליפא תונשל ונתנ אלו

 ועידוה ,רטפנה לש תונורחאה תועשה ועיגהשכ הליחתה ק"חה תדובע
 תעשב 'יהיש ק"חמ םישנא דימ וחלשו םיאבגה וא ק"חה ישארו ילהנמל

 ,המשנ תאיצי תעשב ןינמ 'יהיש ולדתשה םימעפ בורלו ותמשנ תאיצי

 הצונ וחינה רטפנ רבכש הוארשכ .דוחי יקוספו םילבוקמה תולפת ורמאז

 .ןעבייהפָא ןירוקש ץראה לע והוחינה ותתימ ועבק רשאכו ויפאל ךומס

 םינפה ,שק תליבח םע דחיב ורשק וילגר תונוהב יתש ,תילט ושרפ ויתחתמ

 לצא םהלשמ רמוש ודימעה ,חותפ ויפ ראשי אלש ידכ תחפטמ םע ורשק

 .תונדפקו תוזירזבו תוריהמב הרובקהו היולה ירדסב ולחה ףכיתו ,רטפנה

 םילכה וארקו ,םילכה םשל ואיבה ,רטפנה תיבב בור פ"ע ושע הרהטה
 םיאצוי םירקמב וא ריעל ץוחמ רטפנ ואיבה םא קר .שדוקה ןושלב םייונמה
 לופיטה וצימחה אל .םייחה תיב לע הרהטה תיבב הרהטה ושע ללכהמ

 ללכ ךרדב תופקהו םידפסה .תויול ושע אל הלילב קר ,עגרל ףא רטפנב
 .וכרע אל

 ורדס לכה קר ,ריעב 'יה אל הטימה יאשונ הרבח וא דחוימ ןרבק
 .םישמשה םע דחיב םמצעב השודק הרבחה

 םידדצ עבראב םישרקה וחינה קר ,יושע ןוראב תמ םוש ורבק אל
 .ויתחתמ םג וחינה רוכבבו ,הלעמלו
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 : ינורכזמ בתוכ יננהש תונקתה תצקמ ןינעמ

 .םיקיתו םירבח ינש תצלמה יפ לע קר רבח םוש לבקל אל (1

 אלו (ריעצ) שטאלמ ארקנ 'יה ,תונושארה םינשה שלש ,שדח רבח (2
 תוכז ול התיה הדובע םינש עשת רחא .רוחבל תוכז אלו העד םוש ול התיה

 .רחבהלו רוחבל

 דצמ תונולתו תוקולחמ םימעפל וררועתה רבק תזוחא ימד םולשתב

 ןורקע םהל 'יה ללכ ךרדב לבא ,ןצמק רישע תריטפב טרפבו החפשמה ינב

 יללחמ .שרו רישע ןיב לדבה 'יה אלו ,רטפנה לש ודובכ יפל םירבקה תתל

 ,רדג תושעל יוסיכ תוסנכהמ .רדגל ךומס דחוימ םוקמב וחינה תותבש

 תונמלאל הכימת ונתנ דוע םימעפ הברהו ,םיינעל םישובלמו הרובקה תואצוה
 .םידומלג םימותיו

 םתדובעב וארש השעמ ישנאו םידיסח ויה םבורב השודק הרבחה
 רטפנה תאשל ןורא ק"חהל 'יה אל הנברוח דעו .הבר הוצמו שודק דיקפת
 תושעל עיגפמב השרד תיזוחמהו תינוריעה הלשממה תונוטלשש רבד) וב

 שרקו םילבח םע תוטמ יתש םהל 'יה קרו .(תמה וב תאשל דחוימ ןורא
 ,ןוילעה ושובלמב ותוא וסיכו רטפנה וחינה 'ילעו הטימ ושע הזמו ךורא
 .ריעה תובוחר ךרד םייחה תיבל והואשנ הזכ בצמבו

 אישנל ררעל ףסוי םייח 'ר רחבנ תע ןברוחה ינפל םינש יתשכ קרו
 םמצעל ושע םגו .יחרזמה ישנאמ אשידק הרבח ןגראל ודיב התלע ,הלהקה

 יבורקו .השדחו הנשי ,תורבח יתש ריעב המייקתהו .תמה וב תאשל ןורא
 ינפל ווצ םישנא הברהו םבלל הבורק התיהש הרבח הזיא םמצעל ורחב רטפנה

 .םהב לפטת הרבח הזיא םתומ

 יפבו .(טי ןירדהנס) ןימלע תיב ,(בי תלהק) םלוע תיב והוניכ הברה

 וא "טרַא עטוג סָאד, וא "טרַָא עגילייה, שידיאב וא "םייחה תיב, ןומהה

 .(הדשה =) "דלעפ סָאד,
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 ןימלע-תיבה

 ומכ, ,םידדוב תורבק-יתב ינש הל 'יה אל הקיתע איה וגריעש תורמל

 ןשיו קיתע םיקלח הברה ללכש דחא םוקמב 'יה םייחה-תיב קר תורייע ראשב
 תוציחמ וא רדג םוש 'יה אל יכ םהיניב לדבה רכינ 'יה אל לבא ,שדחו

 תיבה םע תולובגה תודשמ 'יה ןימלע-תיבה לע ופיסוהש המ לכ יכ ,תולידבמ
 דוע ונק ןברוחה םדוק םינש המכו .הדשה ולידגהו ץוחל רדגה ואיצוהו ןימלע

 תולובגב הסינכהלו השדקל וליפא וקיפסה אלו ןימלע תיבהל ךומס לודג הדש

 אשידק הרבח וא הלהקה םש לע בתכנ 'יה אל שדחה הדשהש ןינעמ .םייחה תיב
 הלהקה ןוטלשל הטילש םוש 'יהי אלש עונמל ידכ ,םיאבגה תומש לע קר

 .הדשה לע

 קר םש וחינה אלו םייונפ םירבק המכ דוע ויה קיתע יכה קלח לע

 .ללכה ןמ םיאצוי

 תרוש .אילפהל 'יה םירבקה תקולחב אשידק הרבחה וגיהנהש םירדסה

 הרותב רטפנה תובישח יפל וגנתנ רבקה םוקמו ,ןדבל םישנ תרושו דבל םישנא

 .םיבוט םישעמו

 דעב דחאו ,רמושה רובע דחא םיתב השלש 'יה םייחה תיב לע

 הרהט ושע םשש (לביטש הרהט) הרהט רדח 'יה דחאו אשידק הרבחה

 רדג ףקומ 'יה םייחה תיב .םילוחה תיבמ וא הביבסהמ ואיבהש םירטפנל
 ןלוכ תובתכנ 'יה תובצמה .םינבא רדג ףקומ 'יה קיתעה קר ץע לש

 לע .תועוקש תויתוא תושדחהו תוטלוב תויתוא 'יה תוקיתעה .שדוקה ןושלב
 ,ןכודה תעשב ומכ תושורפ ויפכ ןהכ לצא ,םילמס םיקקחנ 'יה תובצמה

 רטפנל ,החנמ ןברק רודיס וא תורנ יתש םישנ לצא ,םימ תחפצו דכ יולל

 רשנ תוקוקח 'יה תוקיתע יכה תובצמב .םינשל רובש ץע ,ע"ל ,וימי ימדב
 תוקיתעה תובצמה לע .דוד ןגמ םיקקוח םישנא תצקמ 'יה תושדחבו ,ינלופ

 לעביטשמ םירוחב קרו .בל ןהילע ונתנ אלו ןתוא ושדיח אלו ורמש אל
 צ"איה םויב םירוקיבהמ ץוח .בותכש המ ארקל םתוא וקינו תובצמה וטטח

 לע םימחר ררועל וכלה תיללכ וא תיטרפ הרצ תע לכב םג ףסונו לולא ישדוחו

 הנויסנב הדמעש הלותב לש ,"השודקה, רבקל כ"ג וכלה ןומהו םיקידצה ירבק

 .םירקבמ הברה ךשומ 'יה הרבקו .ד"יה םשה שודיק לע הגרהנו
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 תירבעה הלהקה ןוטלש

 יבשות לש םיירובצהו םייתדה םייחה ינינע לכ להנל התיה התדועת

 ןוטלש .ץוח יפלכ םידוהיה גציילו ,םיכומסה םירפכבו בושאמאטב םידוהיה
 וא ורחבנ הנושארה המחלמה דע השעמל לבא ,אנד תמדקמ םייקתה הלהקה

 השעמל לבא הלהקה ישאר ימשר ןפואב 'יה םהו ,םיסנרפ השלש קר ונמתנ

 םיירוביצה וא םייתדה םייחה תגהנה לכב העידו ןוטלש םוש םהל 'יה אל
 העיד םוש םהל 'יה אל ,הלהקה תלחנ ויהש תושרדמ יתבו תסנכה תיב .ריעב

 -יתלבה םיתב ילעבה 'יה אשידק הרבחה ,תודעוהו םיאבגה תונמתהב םש

 ךשמנ הכו .לזרב תעמשמב אלפנ רדס םש וגיהנהו ,ןימלע תיבה לע םיולת
 .ןברוחה ינפל טעמכ דע רבדה

 לש םידדצהב רתוי יולת רבדה 'יה טחוש וא צ"ומ וא בר לבקל

 המחלמ ינפל הזמ ץוח ,תוידיסחה תוכייתשה םע ךרוכמ רבדה 'יהש ךעלביטשה

 םייקתה ז"ע יכ ,הלשממה םעטמ רשואמ 'יה אל יתמאה ברה ,הנושארה

 'יה םדוקמו .רומג ינולח 'יה תור יפ לעש ,"םעטמ ברה, ןילופ שיסורב

 יפ לע ולבק וירחאו ,תונברל תוכייש םוש ול 'יה אלש וואניבלאדז

 םכח דימלת ןכ םג היהש "םעטמ בר, איסורמ םיליכשמה תעפשה

 .לש ברה איבמ דצ לכ 'יה אליממו ,הפי הלע אל גוויזה .תדה רמושו

 םיצ"ומהו םינברה ,םיב"ושה םהיניב וקלח הטיחשה ימדמ הסנכהה

 .הלהקה יסנרפ תועצמא ילב ,םינברה לש תונמלאהו

 תרהט הרבח הלהינ וא ,יטרפ םדאל רכשומ 'יה ץחרמה תיבו הוקמה

 קוח פ"עש םגה) םידוהיהמ ובג אל הלהקה יכרוצל םיסמ .תובדנתהב החפשמה
 תפיסא המש להנל ןטק דרשמ וליפא םהל 'יה אלו .(הזל תושרה םהל 'יה

 םידוהיה גצייל 'יה םתדובע רקיע ,םיטרפ םיתבב םימעפל ודעונ קר ,להקה ישאר

 .הלשממה יפלכ

 יללושמ 'יהש -- םידוהיה לצא םג ,'יחתל ןילופ תוכלמ המקשכ

 םידה .םייאמצע םייחל תוררועתה הלח -- שונא-תויוכז יקושעו חרזא-תויוכז

 -ימעו םדאה תויוכז לע תויגיגח תוחטבהו תובתכהו שפוחהו רורדה תולוקמ

 יאנלופה טאניסה -- םייסה תמב לעמ םגו ,םולשה תדיעוב ועמשנש םיטועמה

 ומלח ןכל .תושדח תווקת םהב וחיפהו םידוהיה לש םהינזאל ולגלגתה --
 תירבע וא שידיא תפשב רפס יתבו ,ימאנוטבא ןוטלש לבקל ןילופ ידוהי

 תויהל ךפהתנ הלהקה ןוטלש לבא ,םשגתנ אל הזה םולחה יכ םאו ,המודכו

 תנשבו ,םדקמכ גהנתמ הלהקה ייחב לכה 'יה תונושארה םינשב .יח רבד
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 תצעומו ןוטלשל תוישפח תוריחב רודיס לע יקסדוסליפ ןונקת עיפוה ד"פרת

 תד ינינעל םוירטסיניממ רושיא לבקל 'יה וילעו יתנש 'יה ביצקת ,תולהקה

 התיה ,םדיל הטיחשה וחקל ףכיתו הטיחש ימדו םיסממ ועבנ תוסנכהה ,הלכשהו
 ןוטלשו הצעומ ורחבנ ,טחושה דעו ברה ןמ ,הלהקה ישמשמ תוריחבב העיד םהל

 לכו .םייטילופ םינוגרא לש תוחוכה תודדומתה םוקמל ושמש תוריחבהו

 םיאתיש דיתעל ותינכתו ותדועת המ תורהצה אירקה 'יסנרפו 'יחולשמ דחא

 ,תימואל תוכלמב ימ םלועה ןקתל הלהקהב וצרו .גציימ אוהש ןוגראה חורל

 ,אנד תמדקמ חכ רתוי םהל 'יה אל השעמל םאו .םזילאיצאס לש תלשממב ימו

 םבל לע קיעמש המ ועימשה םשמש המיבו םוקמ םהל 'יה הכלהל פ"כע לבא
 ןפואב םיסנרפה ורחב המחלמה דעש ,הוהתנ לודג יוניש דוע .ויחלוש תרטמו

 אלו ,םמצעב ןוגראה ישאר ורחב םידמעומהו םינוגרא דעב ורחב ןילופב ,ישיא

 דעב חספ ימיב רשכ ילכאמ דעב וגאד ןכ .הז לע העיד םוש טושפה רחובל 'יה
 .ץחרמה תיבה וביחרהו תואווקמ תונבל וליחתה ,םידוהיה םילייח

 אבור ומלש אל הכרעהה ןמ יכ ,ירקיעה הסנכה רוקמ 'יה הטיחשה"סמ
 .וצר אל הלשממה חכב סמה תובגלו ,אבורד

 היסולכואה תא םג שמיש ללכתנש ץחרמה תיבהש שיגדהל יאדכ

 ושמתשה אבצב םיניצקל ןוכמה כ"חאו םילייחה וליפאו ,ריעה לש תידוהי-אלה
 .הז ץחרמב

 לע טלתשהל וצר לכה ז"כבו .םייאמצע ויה דסחהו ךוניחה תודסומ
 .םהתלשמ סנרפ לבקל ומחל םיינולחה םינוגראה ןכו םידיסחהמ תכ לכ ,הלהקה
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 םדק ימימ דוע הרות םוקמכ בושאמאמ

 ,אינלופב הרותה תצפהו דומיל לש החירפה ימי תליחתב םדק ימיב דוע

 זא רשא שובלהו ,ז"טהו ך"שה ,ח"בה ,ע"מסה ,א"מרה םיקסופה ילודג ימיב
 זא 'וגו הרות אצת א'ינלופמ יכ ,אינלופ תולג לע הלוגה תוצופתב וצילמה

 תונברה רתכ ורסמש ינפמ ,םיבושחה הרות יזכרמ םִע תונמיהל בושאמאט התכז
 ,לארשיל הרות םשמ וציפהש ,הרובחבש תוירא םירידא ינואגל בושאמאטב
 ילעבו הרותה ילודגל ושענ בושאמאטב םדי לע וכנחתנו ולידגהש םהידימלתו
 םרודל םילודג תור-יסכנ ורציו תובישי ישארו םינבר ושענ םהמ הברהו ,הארוה
 .םלוע תורודלו

 :בושחל שי תובושח תובישי יספות ןכ םג ויהש יל עדונש טעמהמ

 לבקתנו ,אתביתמ שירו ד"בא שיבייפ ירוא ר"ב בקעי יבר ןואגה (א

 .ודימלת 'יה חבזה תוכרבה ןתחו ך"שה יחא םוחנ יבר ןואגהו ,קצולסל כ"חא
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 (המלש יניגמה יחא) ד"יה אנליוומ ףסוי ר"ב יכדרמ יבר שודקה ןואגה (ב
 .אתביתמ שירו ד"בא

 לַע אדוהי תיב ס"חמ ,א"שרהמה דימלת ,ןסינ ר"ב אדוהי יבר ןואגה(ג
 אנרוטב הבישי שארו בר םדוקמ 'יה הדוהי תיב תמדקהב ונב בתכש יפכו ,ס"ש

 אתביתמ שירו ד"באל לבקתנ םשמו הנטק ריע זא התיהש אקארק לצא
 .ץרא ילודג ואצי הנממו בושאמאטב

 .(ז"מת תנשב) אתביתמ שירו ד"בא יכדרמ ר"ב םייח יבר ןואגה (ד

 כ"חא) אתביתמ שירו ד"בא אריפש אנהכ עטנ ןתנ יבר ןואגה (ה
 .ץטיווישיטב

 .אתביתמ שירו ד"בא סלרעפ רזעילא יבר ןואגה (ו

 ,אווקלאזב ד"באר כ"חא 'יהש בושאמאטמ יולה שריה יבצ מ"גה (ז
 יולה רישה תדובע ורפס תמדקהב בתוכו בושאמאטב יתבר הבישי גיהנה

 המכ רשא ,םתליחת לע חיכומ םפוסו ,םידימלת םע דמלש ,(ג*לקת אווקלאז)

 תושודק תולהקב ,הארוהה אסכ לע בשוי ,הנוח ולגד לע דחא לכ ,םהמ המכו
 .בר להקב קדצ רשבל

 םילימב ונל רסומ בושאמאטב םהה םימיב הרותה בצממ ןמאנ רואיתו
 ,תובא ץע ףנע ורפס תמדקהב ,בושאמאטמ ךונח ר"ב ב"א םירבא 'ר םירצק

 התיה םירפוסו םימכח האלמ שדוקה ריע -- ונריעש העומשה ילא אובתו.

 ת"סו טעמ ק"מהב וניתויסנכ יתבו ונישרדמ יתב ,ונידמחמ לכו שא תפירשל

 ,תוריפ התשע הרותה תצפהב םימדוקה םינברה לש םתדובעש רכינ הזמ .'וכו
 .הזל וכז םירעה לכ אלש דובכ ראות .םירפוסו םימכח האלמ התיה ריעה לכש דע

 םהנמ יברה ,אחסישרפמ ק"הרה ידימלת לש אשידק אירבחה כ"חאו

 םיריבכ םינואג ויהש םהירבחו אציבזיאמ ףסוי יכדרמ יברו ,קצאקמ לדנעמ
 כ"חא טרפבו .תילגנה הרותה דומיל וציפה הרותה תולגנב םג הרובחבש תויראו

 הנידמה יוצק לכמ םיפירח םידמול וילא ורהנ ,ר"ומדאכ לידנעמ יבר רתכנש

 דע םיברב הרותה דומיל ךשמנ ןכו .הרותב וקסעו םינשו םישדח ובשי ולצאו

 ינפל םירועיש וצרהש םיגלפומ םידמול ואצמנ הלפת יתב בורבו .ןברוחה ימי

 הרותב וימי לכ קסעו רחוס 'יהש ןאמצייוו דוד 'ר תא ריכזהל יאדכ .םיללפתמה

 םירוחב וקסע הזמ ץוח ,ךלפה לכבש םיניוצמה םידמולהמ דחאל בשהחנ 'יהו

 םהמ הברהו םיידיסחה יתבב הרותב האלפנ תוקמעו המוצע הדיקשב םיכרבאו
 ומייקתה אל םידיסחה תומוקמב עודיכ ,דאמ ההובג אגרדב תודמולל ועיגה
 םירוחב וא םיכרבא תכרדהב הרובחב הרות ודמל קר ,לבוקמה ןבומב תובישי

 ,הרותב וקסע םלוכ יכ 'ד ידומל ךינב לכו שממ םייקתנו ,םילודג ח*ת ,םישישק
 וזכרתנ כ"חאו ,עלעישוהי 'ר צ"הרה לש ד"מהיבב הרותב םיקסוע 'יה רתויבו

 םוקמה 'יה םשו ,בונישעיצ-זנאצ ח"היבל ד"מהיב ישבוח םיכרבאו םירוחבה בור

 .םירוחב דעב דוחיבו ריעבש לודג רתויה הרות
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 תודיסחה ןיעמו רצבמכ בושאמאט

 .םדא ינב יבושי תומוקמ לש תומש קר םניא לארשי-תולגב םירע תומש

 איהש יפכ המואה ימי ירבדב תונורכז ומע הלעמ אוה ירה רכזוי רשאכ ריע םש

 למס -- םיקסופה ראשו א"מרה תא הרכזמ אקארק .איהה ריעב אקווד תלמתסמ

 לכו וילע וצילמה ךורע ןחלשה ילכ יאשונש דע הכלה קטופו רהוז תרטצ לש

 תטיש ללוחמו דסימ לש תונורכז הלעמ זיבזעמ .א"מר דיב םיאצוי לארשוי

 גיהנהש לופלפה תטישו תודמולה תלמסמ ןילבול .שודקה ט"שעגוו תודיסחה

 לופלפה תטיש איצמהש ןיליופב םינושארהמ קאלופ בקעי יבר  ןואגה

 'ידעצו התסירעב קצֶאק תודיסח תא הריכזמ בושאמאט ונריעו .תוקמעתההו

 התיה רבכ םהל םדוק יכ םאו .תודיסחה םלועב םיפירחהו םינושארה

 וערז רבכ םייברה ינושארו ,בוט םש לעבה ךרדמ תעפשומ בושאמוט

 תלבקל יואר 'יהיש ריואה ורהטו תודיסחה יניערג בושאמאט תמדא לע

 התיה הלבק ,םינמאנו םיבושח םינקזמ יתעמשש יפכו .שדוקה תרהט

 םדודינ תעב אשיז 'ר יברהו ךלמילא 'ר יברה םישודקה םיחאהש םדיב

 תושפנ הפ ושעו בושאמאט תא ורקב -- תולג םהילע ולבקש אינלופ יבחרב

 לש ורוא עיפוהל ליחתהש תעבו ט"שעבה ןרמ תטיש פ"ע תודיסחה ךרדל

 ,םידיסח לש ד"מהיב םע הבושח הדע בושאמאטב ול 'יה רבכ ןילבולמ יברה

 יקבושטראי ק"דבא םדוקמ 'יהש ילסיי 'ר יברה וידימלת יקיתי ילודגמ דחא תאו

 .הדעה םש גוהנלו בושאמאטב בשיתהל הוצ

 ורדש *בהזה-תפוקתמ' רקיעב תודיסחה םלועב המסרפתנ בושאמאט לבא

 ,.קצאקמ לידנעמ יבר ,בושטראימ ילסוי יבר םייברה הרובחבש תויראה הב

 אחסישרפמ םינוב יברה תריטפ רחא רתויבו ,אצבזיאמ ףסוי יכדרמ יברו
 רש רידאה ןואגהו ותפירח לכב ותאישנ גוהנל ליחתה לידנעמ יבר ודימלתשכ

 רמאו רומג טלחהב ותורמ לביקו וינפלמ ומצע עינכה רוגמ ם"ירה הרותה

 .ריעה בושאמוטב רעוב שא... יניסמ ןתניתנכ םיקרבו תולוק םיאור בושאמאטב

 .ריאי םשמ שדח רוא

 דובעל ךרד תא תעדל םישקבמ 'יהש םיכרבאה בטימ וירחא ךישמהו
 לע שובחל שק לש עבוכו ,םהינתמ לע שק לש רוזא רוזאל םינכומ 'יהו ,'ד

 ותאישנ גהנ ילסוי 'ר יברה .םיקלאה אוה 'ד קועצל םילוכי 'יהיש ,םהישאר
 ינפמ ,קצאקמ יברה תא שרגל ודיב התלעש דאמ הלודג התיה ותעפשהו המרב
 שאר 'יה אוהו קצאקמ יברה איצמהש שדחה ךרד לע ופקות לכב דגנתהש
 יבר ודכנו ילעשוהי יבר ונב י"ע וירחא הכשמנש םיקידצ לש אתלישושה

 .תודיסחה תטיש ונריעב וציפהש ויצלח יאצוי ראשו ל"צז שיבייל ףסוי
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 תדע גיהנה ,הלודגו הרות ולצא ודחאתהש זיוהיינ שיביל 'ירא 'ר יברה

 חקילו ותקדצו ותרות רואמ תונהיל ,םיבושח םינבר םג וילא ורהנו םידיסח
 והובישחה רודה יקידצו .וימיב ם"ירומדאה יבושחמ דחא 'יהו .ויפ תוכרב

 ח"וי ראשו לריאמ יבר ודכנו לארשי יבר ונב ומוקמ אלימ וירחאו .דאמ
 הגרדמ ילעבו םיגלפומ םידמול םידיסח הברה 'יה ןכ .תודיסחה תרות וציפהש
 לא ומכ םרוד יקידצ לצא ףפותסהל תכלל םלגר יתתכו ,הדע וכישמה אלש

 יברלו שודקה דויהל ,וינבו ץינזאקמ דיגמה ,בונאמורמ ילדנעמ 'ר יברה ק"הגה

 ,קסילערטסמ ףרשה ירוא יברל ,אטפאמ לארשי בהואל ,אחסישרפמ םינוב 'ר
 י"רל ,ןיזדַארלו ונבו אצבזיאמ י"מרל ,וידכנו וינבו ,בונידמ רכששי ינבהל

 זנאצמ םייח ירבדהל ,וידכנו ונבל (*אזלעבמ ש"רהמל ,וידכנו וינבל ןיזורמ
 .אצינלעגאממ ם"ירהמו וידכנו וינב

 ירואמו ילודגל הרות לש אינסכא תויהל ונריע התכז יתועידי טעמ יפל

 .םינומדקה תודיסחה

 ורקיב בונידמ רכששי ינב לעבו אטפאמ לארשי בהוא לעב ק"הגה

 אזלעבמ יברה ינפל בושאמאטמ םידיסחה ועיצהש תורומח תולאש לש הרקמבו (*

 .בובלמ ןהוזנאטאנ לואש ףסוי יבר ןואגה לא םחלש הכלה ינינעב םיכבוסמ 'יהו

 ט"רת תנש ךתולעהב קישעב הנהו (ט"יק 'יס ג"ח) אנינת ארודהמ מ"ושב ןייִעו

 ןואגה ברה החלשש יל הרפסו ,ןיליופ תנידממ בושאמאט ק"קמ תחא השא ןאכל האב

 רהטל הלוכי הניאש ןינע הל שדחתנ רשא רבדב ,ילא זלעב ק"דבא םולש ה"ומ דיסחה

 יבר ברה ילצא 'יה תבט ט"י ד"ירת תנשב הנהו .ג"כק "סב םש דוע ןייעו .הלעבל

 .זלעבמ קידצה ברה לש וסיג לאקס ק"דבא י"נ לדניז אדוהי

 ינפמ הנהו .לאקיס ק"דבא לדניז אדוהי יבר ברהל ה"כ 'יס גלח אמק ת"ושב ןייעו

 לע בישאש שקיב ,זלעב ק"דבא ל"ז סולש ה"ומ שודקה ןואגה םג רשא הוצמה הבר יכ

 /וכו דעומה רחאל לבל יתרמא ,ףכית הז

 ם"רהממ הרות יטוקיל רפסה לע בובלמ ז"נ ש"ירהמ ןואגה תמכסהב ןייעו

 תִע רמא ל"ו אזלעבמ םולש רי"רהומ שידקכ זלעבמ קידצה ןואגה ברהו... ליבאנרעשטמ

 תואסרפ המכ עסונ 'יה וניתונידמב ליבאנרעשטמ קידצה 'ה םאש ,תבש תדועסב בסה

 ןייטשנרעב ןועמש בתכש ףיוזמה רקשה לילעב תוארהל ידכ הז לכ יתבתכ .'וכו ותארקל

 לאוש לעב) ןהוזנאתאנ ברה.. (172 דומע ו"פרת תנש א"ה 'ך ךרכ תומושר) ויתונורכזב

 .אונשל ועבט יפ לע ול רשפא המכ דע םידיסחה תא אנשו ,תודיסחל דגנתמ 'יה (בישמו

 ןהוזנאתאנ ברה וילע םויא יכ, ,בובל ריעה לא אובל זיעמ זלעבמ קידצה 'יה אל וימי לכ

 תא זלעבמ קידצה ,לע רוסאל הפי ברה חכ 'יה אלש פ"עאו ,ריעה לא סנכהל זיעי אלש

 המ ספא יתקתעהש המו .,'וכו טינקהל אלש ידכ ולוקב עמוש קידצה 'יה ,בובלל הסינכה

 לואש ףסוי יבר ןואגה סחיתהש הצרעהו דךובכה תארי הזיאב האורה הארי ויופסמ

 טופשי הזמו .ונממ הרות ישודיח איבמ םגו זלעבמ םולש יבר קידצה לא ןהוזנאטאנ

 .םנוימד ירפ קר םיבתוכש םיליכשמה יודב לכ לַע ארוקה
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 םע תקולחמה ןמזב םאיבהש בושטראימ ילסוי יבר ק"הרה תמזי יפ לע ונריע
 .םמוקמ ןאכ ןיאו םיכורא םירופיס הזב שיו .קצאק

 תנותח הזיא תודעותהב אחסישרפמ ידוהיה ק"הגהב לאימחרי יבר ק"הרה
 עשוהי 'ר ק"הגה לש ושדק ינפ לבקל ונריע התכז ב"מרת תנשב ,הבושח

 וחראתהש ותחפשמ תיב לכו וינתחו וינב םע אזלעבמ יעצמאה ר"ומדאה חקור
 קחצי יבר וסיגו ילאדיא צ"הרה א"ב לש הנותח תחמש ילגרל םייעובש ונריעב
 זאו .בושאמאטב המייקתה הנותחהו .שטשאמאזמ ברה םע וכדתשהש דארבמ
 קמועמ וליפאו אניירקוא ,ןילאוו ,ןיליופ ,איסור יוצק לכמ םיפלאל םיחרוא ועיגה
 תונקת הברה זא ןקיתו ,םיכלמ דובכ ול 'יהו ותכרב לבקל םישנא ואב איסור
 תשלובה ינפמ ריעה בוזעל חרכוהו ,ןברוחה דע ןהירחא וגהנ רשא ריעב
 הברה םידהוא ול שי הנידמל ץוחמ יברש המ הפי ןיעב וטיבה אלש תיראצה

 ורפסב האר ,רימזקמ יקסרבט יכדרמ יבר ק"הרה ונריע ורקב ןכ .םתלשממב
 ןינעב רמאמ רפסה שארב ספדנש (ד"צרת אנזראוואי) תישארב יכדרמ רמאמ
 ינפל איבה רשאכ .ג"סרת תנש ןילבול בושאמאט ק"קב רמאש הרות דומלת
 ףכית ומשרנ וירבד .סקנפב ומש םושרל ונממ ושקבו ת"תמ סקנפה ריעה ידבכנ
 '4 ונבו רענייל רזעלא ףסוי יכדרמ יבר ק"הרה ,השמ 'ר ולש שמשמה י"ע
 הברה ועיפשהו ,אלוטסואמ יקסרבט סחנפ 'ר ק"הרהו ,ןיזדארמ המלש לאומש
 .ונריעב תודהיה חור ךוניחל

 םידחוימ הלפת יתב ודסיתנו ריעה בור תא השבכ תודיסחה ןמזה ךשמהב
 קר זנכשא חסונ פ"ע וב םיללפתמש םוקמ ראשנ אלו ,דבל תודיסח ןינמ לכל
 חסונ םע םה םג ףאו ,לודגה שרדמה תיב לש ןושארה ןינמו לודגה נ"כהיבה
 םהמ לבקל םידיסחה לש םייברה רחא וטהלו םידיסחהמ ועפשנ זנכשאה
 .תוכרב

 הרותה תרימש איה םמלוע לכש םידיסחהו ,םינימאמ םצעב 'יה םע ןומהה

 הלק 'יטס לכו ריעב ולשמ תורשפ ילב תובא תרוסמ תכשמהו תוצמהו

 הז לכ .הריפכב ודשחו תודהיה ירקיעב השק העיגפכ בשחנ 'יה םכרדמ
 וילע וליטי אלש ארי דחא לכ יכ ,םידיסחהל תלבגומ יתלב הלשממ הנתנ
 .תסרוקיפא לש דשח

 בזע יאקצאקה יכ ונריעב םייברה חכ שלחנ םימיה תוברב יכ םאו

 םהיצלח יאצויו ,ורטפנ תותלשישה ידסימ םינושארה םייברהו ,בושאמאט תא
 ורטפנ םהמ הברהו םתעפשהו םתוישיא אל לבא םהיתובא אסכ ושריש םגה
 ..."'םידכנ/ קר וראשנ אלו םהימולע ימיב

 םיקידצל םיקחרמל ועסנו ריעב דאמ הקזח התיה ללכב תודיסחה לבא
 ,ולעב תורייעב םימסרופמה םיקידצהל ועסנ םבורו 'קה םליצב ףפותסהל ידכ
 בונישיצ ,ץילראג ,םילעח ,ןיזדאר ,רעג ,ןיטאסיוה ,אוואניש ,רימזאק ,קסירט
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 תועירו הוחאו החמשה ,התוננעערו התוינויחב ךשומ-חכל התיה תודיסחו ,בוזאלבו

 וילע וטיבהש ר"ומדאה לש טעטיריוטבאה םג םדכל םידיסחה לצא הררשש

 .הברה השע ,םעמ םרומ שיא לעכ הלעמל

 ירדס ונשנ כ"חאו ,הנושארה תימלועה המחלמה דע היה הז לכ לבא

 תוחור םימעפ הברהו, ,ידוהיה בוחרב בושנל וליחתה םירז תוחור .תישארב
 םייברה םוקמבו ,תודהיה ידומע וטטומתנו ,םינשיה םייח ירדס תמוח וליפהש
 עזגמ דוחיב ...םידכנה ,םירוכיב לבקלו -- םירוקיבל אובל וליחתה םילודגה
 םע דחיב תודיסחהו ,םנקז לש טערעטיואה םהל 'יה אל רבכש ,זלעב קסירט

 התיה תודיסחה ךבסב דוע וזחאנש ולא ףאו ,ו"ח וממיע טעמכ הרותה דומיל
 רעונה אליממו ,םהידיב םהיתובא ישעמו השורי תרותב קר ,תונרעו תויח ילב
 עיפוהש דע ,םוי לא םוימ דרי הבצמו 'יכרדו תודיסחה תוביתנמ ירמגל קלתסה
 ק"דבא ןיבור שיבייל 'ירא 'ר צ"הגה הנושארה המחלמה ירחא ףכית ונריעב
 אצמו ,םייח ירבדה לש ותב ןב 'יהש זנאצ תיבמ דיפל בונישעיצמ ר"ומדאו
 קילדהו .בונישעיצל וילא ועסנו תודיסחל םכשמו םירוחכו םיכרבא יניעב ןח

 פ"ע בושאמאטב ומצע בשייתה ג"פרת תנשב כ"חאו .תודיסחה ביבש םהב
 ,רדג רדגו ץרפב דמע ,תושביה תומצעב םייח חור חיפה אוה .וידיסח תשקב
 גיהנה ,תודהיה תמוח לע ןגמ עורזכ הנגהש -- תודיסחה שאב םבבל ביהלה
 אוה .תודיסחהו הרותה קוזיח תדובע דעב לזרבה דומעכ 'יהו המרב ותאישנ
 יארי םיכרבאו םירוחב ולדגתנ ותארשהו ותעפשהב .תיר"ומדאה דובכ ריזחה
 לכב רוא לודגמכו תפומל 'יהש תעד ילעבו תודיסחו הרותב םיאלוממ םשה

 םירועיש ועבק םידיסחה יתב ראשבש המכח הברת םירפוס תאנקו ,הביבסה
 שמשו ,םיגחה ימיב תודעוותהבו שודקה ח"ואו תודיסח ירפסב תותבש לילב
 ורהנ הביבסה לכמו בושאמאט ריעה לע לודגה הרואמ הנירקה בוש תודיסחה

 .תודיסחה רואמ תונהיל בושאמאטל
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 בושאמאטב תובישי

 תיב תבישימ מ"רה אגרש יבר ג"הרה בושמוטל עיגה ג"פרת תנשב

 בושאמאט תא הארו .ותבישי דעב תועמ ףוסאל ,רימדולב קודרוואנ ףסוי

 בושאמאטל חלשו ,ותבישימ ףינס בושאמאטב דסיל טילחה כ"ע ,הרות םוקמכ
 םירוחב םשמ וחלשו ,הבישיה ונגראיש איסור יטילפ םירוחבו םיכרבא תורשעכ
 ךרעב םע הנטק הבישי הנגראתנו ,םירוחב הברה ורהנ הביבסהמ םגו םינטק

 המדנ היהו ב"עב לצא םימי ולכאש ריעל ץוחמ םבורו ,םירוחב םיעבש

 ומלתשה אל םידיסחה ןכא .תדמתמו העובק הבישיל המצע חתפת הבישיהש

 םגו .םהינב םהל ורסמ אל םבור לבא תועמב הב וכמת יכ םאו ,המויק םע

 דע םיכלוהו םיתחופ 'יהו .ךעלביטשל כ"חא ורזח ,הליחתב םלצא ודמלש הלא

 .קינלעמחל ירמגל הבישיה ורקעש

 לבא קוטסילאיבב זכרמה י"ע השדחל תונויסנ המכ כ"חא ושענש םאו

 רבה ליגב םידימלת הרשעכ םהל 'יה רמולכ ,ועיגה אל הובג רדחמ רתויל

 .רתוי אלו הוצמ

 וא קוטסלאיבל ועסנש םירוחב 'יהו ןהלש תובישיל רעשה וחתפ קר

 .םלצא דומלל םיפינס ראשל

 הא = ר"י --בא

 לארשי חצנ תבישי

 דומיל רתוי שלחנו םיתעה ונתשנ ןברוחה ינפל תונורחאה םינשב

 איצוה ןמזה םרזו ,ליביטשהל ךכ לכ םידומצ 'יה אל רבכ םירוחבה .הרוחה

 םידומילה תא ןגראל תוציחנ השגרומ התיהו ,ד"מהיבמ םישישק םירוחב הברה
 תעמשמבו הרודס רתוי תרגסמב ,יתטיש ןפואב .םיליחתמל דוחיבו ,רעונל
 ידיסח ושרדמ תיבב הבישיה תא בונישעיצמ צ"הרה ןגרא וז הרטמל .הקזח
 םילודגה וינב ינש תא השארב דימעהו "לארשי חצנ, םשב בונישעיצ-זנאצ

 הבישיה תדובעל רסמתה דוחיב ,לאקזחי םולשו ריאמ םינברה האריו הרותב
 םירועישה .לאקזחי םולש ברה ונב רעונה תכרדהב ןהו םירועיש תאצרהב ןה

 עשוהי ינפו א"שרהמ םע תוקמעב ת"פגב דחא רועיש ,יוארה הבוג לע ודיֶע

 ורתח הנבהו תוקמעב קר ,גג לע גג םילופלפב וקסע אל ,םינושאר םישרופמו
 הכלה םייח חרוא ,ךורע ןחלשב דחא רועישו .תוטישה רוריבבו רתא לע ןיבהל
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 מ"וחו ד"וי ודמל הארוהב םמצע ומלתשהש םילודגה םירוחבהמ ץוח .השעמל
 .ס"שה תויגוסו

 התיה התעפשהו ,תודיסחו הרותל 'ידימלת ךנחל החילצה הבישיה

 וניתונועב וגרהנ םבור .הביבסה לכבו ריעב ידרחה רעונה ןיב תרכינ

 ולצינש ולאו ,םהירזועו םיינמרגה םיעשרה ידי לע םשה שודק לע םיברה

 שיוט. .ם.סש ([אצ .₪%א; םםבאבאם|ח 2(ם0208. 42 071 טט(שקאט ןסעאשם ₪0,060 א. שום ₪2ום .טואא2> ם\אא \ו|1.טא;:םה(שםאבם ₪2.0,א' 005% 210 [6%0| 0( '
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 םינמאנ םינב וראשנ םלוככ םבור .אקירעמאבו לארשי ץראב םייח היזעב

 םהמ רכינו ,םוי לכב הרותל םירועיש םיעבוק םהמ הברהו ,ותרותלו 'דל

 ונבר תארשה תחת בושאמאטב םברקב וגפסש ליעומהו שודקה ךוניחה

 לדביו הכרבל םנורכז ריאמ 'ר ברה ונבו בונישיצמ ר"ומדא קידצה ןואגה
 םתומד יבצעממ ויה םה .א"טילש לאקזחי םולש ברה ומוקמ אלממה ונב םייחל
 .הביבסהו ריעב ידרחה רעינה לש ינהחורה

 ריאמ (1 :הנוילעה הרושב לאמשל ןימימ םידמוע ,201 דומעב הנומתב

 ירא (3 ד"יה רעלטראג דוד ר"ב רזעילא בקעי (2 ד"יה ןפיוא דוד ר"ב באז
 ריב המלש (6 ד"יה רעגניז םולש ר"ב ץרפ (5 ןיבור החמש ברה (4 טומרעוו
 ןאמגנוי ךורב ר"ב ריאמ קחצי (8 רעלפעט םירפא (7 ד"יה ץעיפוק םהרבא

 אריפש םייח (10 ןייטשרעבליז ףסוי ר"ב םהרבא (9 :םידמוע הינש הרוש .ד"יה

 (15 ררופש לשיפ (14 ייר רשא (13 טשרעפ לבייפ (12 םיובנענעט ריאמ (1
 נ"רב קחצי (17 :תישילש הרוש .דלעפסיברא השמ (16 ןייטשדלָאג המלש

 חספ (21 ררופש אנינח (20 רעקנירב דוד (19 ררופש לשריה (18 ןייטשדלָאג
 ןירטיצ םולש (23 ד"יה אריפש ףסוי ר"ב קחצי (22 ד"יה רעטופ בקעי ר"ב
 (27 רעטכיל 'ילא (26 ןאמרעדיב השמ לארשי (25 ןייטשדלָאג ילקעי (4

 הלהנהה ירבח : םיבשוי תיעיברה הרוש .ד"יה רעפייפ לארשי ר"ב ןבואר
 .ש .י .ש ברה (30 רעגניז םהרבא 'ר (29 ןאמרעדיב עשוהי םייח 'ר (8

 תישימחה הרוש .ד"יה רוש םהרבא ר"ב אדוהי דוד (31 הבישי שאר ,ןיבור
 ד"יה שטיווָאניבַאר לעבייל "רב ריאמ (33 ןייטשדלָאג עקלואש (32 :םיבשוי

 הבצ לאומש (36 טשרעפ יקלארשי (35 ד"יה ןעזייא 'יעשי ר"ב ליטָאמ (4

 ברהב ךורב (38 רעלטראג סחנפ (37 ד"יה יקסוואנאשטשול בוד באז ריב

 בקעי ר"ב החמש (40 ןייטשדלָאג נ"רב דוד (39 ד"יה ןאמכאה ילאקזחי
 לוטש ףסוי (42 לרעפ םולש (41 םיבשוי הנורחאה הרוש .ד"יה דניירפ ןהכה
 .ד"יה ילהנוי (44 ביורטנייוו סחנפ (3
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 הרותה תורסומ

 ,לחוח ידומיל םוש ילב שדוק ידומיל קרו ךא ולוכ 'יה קיתעה ךוניחה
 יבתכמ ומכ לוח יכרוצ וליפאו ,שדוקה ידומיל תורגסממ אצי אלש בתכה דבלמ)
 הזיא דבלמ ,(שידיא וא שדוקה ןושלב קרו ךא ובתכנ תודידי יבתכמו רחסמ
 ,הנידמה ןושלו בתכ ,ידרח-ידוהי ,יטרפ הרומ לצא ודמלש ,עובשב תועש
 רוסיחו רוביח ,ןובשח םגו .סערדא בותכל וא םמש םותחל ולכויש ידכ דע
 אל הנושארה המחלמה דע .םלוכ ודמל אל טעמה הז םגו ,לסחו קוליחו לפכ
 םיטרפ םידמלמ 'יהו .יממע רפסה תיבל ךליש ידוהי דלי אצמנב טעמכ 'יה
 .ןויעב םיקסופו ת"פג םידמלמל דעו יקדרדמ לחה

 ,44--3 דע 10--9 תועשב םידומילה וליחתה םיטועפה לצא ללכ ךרדב
 העש תקספהב ,1--6 העש דע ודמלו רקבב 9 העשב וליחתה הלעמו עשת ןמו
 .ברעב עשת דע ודמל םילודגה םירענהו .םירהצ תליכאל

 .רוביצ תוינעתב ןכו ךליאו תוצחמ ט"ויו תותבש יברע 'יה שפוחה ינמז
 םיגחה ימיב ןכו .םילויטל וכלה רמועב ג"לו ,הלילב ודמל אל הכונח ימיב
 .מ"הוחב וליפא דומלל רדחל וכלה אל חספו תוכוס לש

 קר ,םידימלתה לע אלו םידמלמה לע אל התיה אל תדחוימ החגשה
 .ןוחבל ח"תל םתוא וחלש וא םידימלתה ונחב םמצעב םירוהה

 וא םתלוכיב ןיאש ולא דעב ,ינוריע הרות דומלת םייקתה ןכ
 ,םיינעה הכאלמ ילעב לש םהינב ויה םבורו דומיל רכש םלשל םנוצרב
 .לעביטשב דומלל וכישמה "הרות דומלת,ה ורמגש רחא םהמ טעמ טעמו

 בור יפ לע ,םיטרפ םידמלמ לצא ודמלש םידימלתהמ ןכ ןיאש המ
 ליחתהל םירשכומ ויה רבכ זאו ,ג"י וא ב"י ליג דע דמלמל וכלה
 יתבל ךכ רחא וסנכנו ,תופסות םג םהמ הברהו ארמג דומלל םמצעב
 םייקתה םשו ,אטיל תונידמב הנטק הבישי ןיעכ התיה וזש ,דומלל םידיסחה
 .רעונה תמשנל רצויה תיב

 הרות הבורמ הדמב םידימלתל תונקהל התיה הז ךוניח לש המגמה
 ודמל אל י"שרפו שמוח וליפא בתכבש הרות יכ הפ לעבש הרות רקיעבו
 טושפ יכ וילע וחספ קודקד פ"ע קוספה ראבמ י"שרש תומוקמבו .,ןגוהכ
 ארזע ןבא תנבהב כ"שכמו קודקדב קסעש ימו ,טשפה ועדי אל ח"תהו דמלמה
 .וב הקרזנ ...אמש וירחא וששח ,השק

 תיבב אלו םידמלמה לצא אל ,םהל ןתינ אל םירמוח םייחל הרשכה םוש
 .לביטשו שרדמה
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 ילעבה ינב ,םידיסחה ינב ןיבו הכאלמ ילעבה ינב ןיב 'יה לדבההו
 תכאלמ הזיא ונב דעב רחב בא לכ רדחב םדומיל קוח םרמוג ירחא הכאלמ
 םמצעל וחתפו םישנ ואשנש דע האלה םדומיל וכשמ םידיסחהו ,ומצע דומלי
 םהיבאל טעמ ורזע םירוחבה תצקמ ,םיצע וא האובת םע ורחסש וא תונח
 םיבשחנ 'יהי אלש ידכ ,תמאב םתרזע שרדנ 'יה רשאמ םינפל רתויו ,םתונחב
 .[תמ אשמ בוטב עדוי וניאש קינזיולקל גשומ) ....םינלטבכ

 ןדמלו םתיבל אב רחע וא דמלמ קר רדח םושל וחלש אל תונבה

 .רפסה תיבל תכלל וריתה ןהל הז תמועל ,ללפתהל
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 שדחה ךוניחה

 בשנל הליחתה תינרדומ חורו י"בחא לצא דוחיבו םלועה ירדס ונתשנ
 תינויצה חורו ,םידוהיה תובל תוגלפמה ושבכש תעמ רתויבו ,םירבעה הנחמב
 יונישל ומרג םישדחה םייחה יאנתו ,םינשיה תודוסי רקעו ,בשנל הליחתה
 ודסיתנ זא ,ינוריעה רפסה תיבל םהינב תא חולשל וליחתה הברהו ,ידוסי
 רחאו ,הנביל ומש יוניש כ"חאו תעדו הרות םשב יחרזמה לש רפסה יתב
 וזכרתה ןושארה לצא ,"*הרות ידוסי, הדוגאה לש רפס תיבה םינש הברה

 טעמכ ןושארהמ ,ריעב םידרחה ינשה לאו ,תונויצ ירחא וטנש םירוהה םמצע
 ינשהמ .לביטשל וסנכנ אלו ,רפס תיבה םרמוג ירחא הרותה דומילב וכישמה אל
 םירוחבל דוסיה 'יה םהו ,לעביטשב דומלל רדחה םרמוג ירחא וכלה םבור
 .םיטרפ םידמלמו ת"תה המייקתה םהמ ץוח ,ריעב םידיסחו הרות ינבה

 ,בקעי תיב םשב תונבה ךוניחל רפסה תיב ןורחאה ןמזב ףסותנ ןכ

 ,לארשי תונבב תומש השעש תוישפחה תראממ תוינערפה ינפב סירתכ התיהו

 .אתרופ הלצה התיה וזו
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 יקצאנידרא -- בושאמאט ריעל יוול םשה

 ךילבול ךלפב ונריע תחא ,בושאמאט םשב תורייע יתש ומייקתה ןיליופב
 ונריע תא ונמיס תיאמצעה ןיליופב .בוקרטעיפ ךלפב זדאלל הכומסה תחאו
 בושאמאט םשב םינפלו יקצעיבוזאמ בושאמאט 'ינשהו ,יקסלעבול בושאמאט םשב

 .יקצאנידרא בושאמאט םשב ונריע תא וניכ תוינמדק םינשבו ,יקסבוקירטעיפ
 םהרבא יברל םירשנ יפנכ שוריפ םע תומש רדסל שמוח יתיאר יתאצמו
 םימתוחה תומש ספדנ םשו ,ץ"קת תנש וואפעזויב ספדנ ןייטשנעטכיל
 'ינשהו ,בוקרטעיפל ךומס בושאמאט ןהיתש תואצמנ םשו (ןיטנארַאנימערפ)

 םיאבומה ונריעמ םימתוחה תומש ריכזהל יאדכ בגא) .יקצאנידרא בועאמאט
 'ר (3 אנהכ ןרהא 'ר (2 רהאבעגיינ יולה ןתנ קחצי 'מ ג"האמה ברה (1 :םש
 יברה לש וסיג) איינ םוחנ 'ר 66 ןהכ השמ 'ר (5 אנהכ ןמלק 'ר (4 תהק ןרהא
 תומש לכמש ןייצל שי .דלעפנייר םייח 'ר (8 ץלאמ םייח 'ר (7 (קצאקמ ןקזה

 .(ץלאמ תוחפשמו איינ תוחפשמ קר ונינמזב אצמנ אל ל"נה החפשמה

 שילאק ק"דבא סקאוו רזעלא םייח יבר ןואגהל 'יח שפנ ת"ושב ןייעו

 ינברמ ג"לרת תנשב רואל אציש ארוק לוק םש ספדנש ('ד 'יס ח"וא קלח)
 םימותחה ןיבו ,םינימ העברא תוצמל י"א יגורתא קר וחקיש םימיכסמש ןיליופ
 .יקצאנידרא בושאמאטמ ברה ,שיפעגור השמ 'קה

 גרעבמעל ,ל"צז ץינזאקמ העירב םוקילא השמ יברל השמ תעד רפסבו
 םימתוחה תומשו ,יקצאנידרא בושאמאט ןיטנארונימערפ םש אצמנ ,ט"לרת
 םולש 'ר ,ג"ס זיולקל קאטשנייוו םהרבא 'ר ,ל"ז ילסוי ברהב עשוהי 'רה
 .ד"מהיבל רעדנעלדירפ

 תוימשגו תוינחורב םתוינע ינפמ ןילופב םידוהיה תובשייתה תליחתב

 לבחב םידוהיה וברתנשכו ,אזלעבו אמלעח ,ןילבול ,תולילג השלש ודכלתה

 .תחא הנידמל 'יה אמלעחו אזלעב תולילג קרו ןילבול לילגמ ודרפנ אוהה
 ושענו תולילגה ודרפנ תוכיאו תומכב וברתנו ץראב רתוי ושרתשנ רשאכו
 זוחמב דוחיבו םידוהיה יבושי וחתפתנשכו .םיאמצעל תוליהקה ינינעב
 סקנפב ןייעו ,םהיניב םיכוסכס וליחתהו ,תואמצעל ופאש רבכ שטשאמאז

 ג'עת ירשת שדוחב המייקתהש תודעוותהב 269 דומע תוצרא 'דד
 -אמלוח לילג ןיבש ךוסכסב הרשפ תוצרא עבראד דעו השע בולסרעיב

 ןישיח ויה ןהינשש בוח ןוערפל רשקב שטשאמאז לילגה ןיבל זלעב
 הנערפת אזלעב--אמלעח תולילגש םכסוהו ,'לפ 2000 םוכסב יקסנילוא ליצאל
 ןטפירש ,טסיה רפיש) דחא שילש שטשאמאז לילג וליאו בוח לש םישילש ינש
 506 דומע א"דד סקנפב ןייע .ודרפנ רבכ ה"עת תנשב .(81 דומע 'א ךרכ אווי
 ידוהי לש תלוגלגה סמ תקולח רבדב דחוימב לילג לכמ יטרפ ןובשחב 'ח הלבט
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 עיצאנידרואו דבל אמלעח לילג ןובשחב ואב זאו ,םרפסמל 1715 תנשל תוכלמה
 םינתינ םניא החפשמ יסכנש ןעי (שטשאמאז לילגל יוניכ ןכש) דבל יקסיומאז
 ןייע .עיצאנידרוא םיארקנ דבלב דחא שרויל םירבוע אלא קלחהל וא רכמיהל
 .ןירפלייהל א"דד סקנפל ןולמהב

 סמ ןוערפ תקולח תודוא אלבט ז"עת תנשב 272 דומע ל"נה סקנפב
 --אמלעח לילג םיעיפומ תולילגהו תולהקה ןיב םרפסמל 1717 תנשל תלוגלגה
 תודעוותהב 318 דומע םש דוע .םידרפנ יקסיואמאז--עיצאנידרואו ,אזלעב
 לילג ןיב הרשפ תוצראה דעו השע (םרפסמל 1831) ב"צת ןושח א"י בולסרעי
 ,בושטשאל תולהקה וללכי וז הרשפ יפל ,שטשאמאז לילג ןיבל -- זלעב אמלעח

 ,אווקלאז .הבודבזור ,אנאלוא ,דארבינסארק ,(לאפמארפ) לפוקנארפ ,איירוגליב
 םתרומת לבקי אזלעב-אמלעח לילגו ,שטשאמאז לילגב -- םישזאבילדאמו אקסיוו
 וסנכנ אל ,דארגינראט ,ןישרעבעש ,בושאמאט תורייעה לבא ,2900 םוכסב םיוצפ
 םיבורק רתוי תיפארגואיג הניחבמ םהש םגה ,שטשאמאז לש התורמ תחת
 בושאמאטש םגה ,.תואמצע רתוי םהל התיה םתובישח ינפמ הארנכ ,שטשאמאזל

 .יקסיומאז עיצאנידרא תמדא לע האצמנ

 סקנפב ןייע תוצראה עברא דעו לש ומויק לטבתנשכ ה"כקת תנשבו
 הקסעש הכולמה םעטמ קוריפה תדעו י"ע הכרענש הלבט 443 דומע ל"נה

 בצמ תא תפקשמה ,םידוהיה םידעו לש םקוריפב ינלופה םייסה תטלחה ףקותב
 לילג (א םינשל קלחתנ ןילבול לילג ,םלוטיב תעשב תולילגה ידעו לש יפסכה
 ,םיבוהז 126918 לילגה תבוח ,21,499 םידוהיה יסולכוא רפסמ ,אמלעח-אזלעב

 תבוח ,10196 'יסולכוא רפסמ יקסיומאז יקצאנידרוא לילגב .4531 א"דד דעולו
 .0531 א"דד דעול תובוחה ,50/708 לילגה

 ,ןיליופב םידוהיה רוביצ ייחב בושח םוקמ ספת יקצאנידרא לילג
 .דחוימה םחולש 'יה א"דד דעו לש תיצרא הפיסא לכב םהמע ובשחתהו

 ד"בא בייל ,םימתוחה ןיב בולסרעי ד"פת לולא א"כ םינברמ הדועתב

 תפיסאב המותח הדועת לע 394 דומעב םש דוע .יקסיומאז איצאנידרואד

 'ירא 'קה ו"צי א"דד שודק דעוב ק"פל ד"יקת ןושחרמ 'ב בולסרעיב םינברה
 יכ שטשאמאזמ 'יה אל אוה) עיצאנידרא לילגמ ל"ז ל"גס ךורב 'מ ה"הב ביל
 ןיטנאטסנאק ריעב א"דד תודעוותהב 404 דומעב םש .(וז הדועת לע םותח רבכ

 תיב ןמאנו ת"רה) י"באנו דארגינראט ק"בוח יולה ביל 'ירא םותח אינמ ח"כ
 תכרב רפסב ותמיתח אצמנ ןכו, ,יקצאנידרוא לילגד ת"רה) א"גד לארשי

 ןמאנו דארגינראט ק*קב הנוח (א"יקת אווקלאז) רעזראבז םהרבא יברל םהרבא
 ,ו"צי א"גד י"בד

 עיצאנידרוא תלחנל התיהו הז לבחב תאצמנש בושאמאט ונריעו
 לילגה לטבתנ רבכש ךכ רחא וליפאו ,יקצאנידרא םשב והנמיס ,יקסיומאז
 יוניכב האלה הראשנ וואשאמאט לבא ,א"דד דעוה תוקרפתה י"ע יקצאנידרא
 ריעל כ"ג ושמתשה הז ןמיסבו .יקצעיבוזאמ וואשאמטמ הלידבהל ידכ הז םש
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 ר"ומדאה אריפש קחצי בקעי יברל בקעיל תמא רפסה תמדקהבו .וואפעוי

 םשב ונריע הנכמ בושאמאט ק"דבא זיוהיינ לשיבייל 'ר יברה ןתח בודנעלבמ
 .לודג וואטגאמאט

 דךועו םלשה לארשי תלואג רפסבו אדיל דוד יברל תבש רמוש רפסבו

 /4 ברה תמכסהב ,ג"ערת תנשב ,וואשאמאטמ רעשטלעוו עטנ 'ר רואל איצוהש
 התוחא ונימיב לבא .יתבר ויאעאמאט ונריע הנכמ םידארב ץ"ומ ןהכה ןרהא
 ירע תחאמ תבשחנו הברהב הנממ הלדג יקצעיבוזאמ וואשאמאט הריעצה
 .ילעב ויה םידוהיהש 'יישעתה

 .איסורל הכייתשה ונריעש תע הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש ןינעמ

 וואשאמאטו ךלפל םלעח ריע השעו םינשל ןילבול ךלפה תא רסיקה ק?חו
 ךלפ תנמסמ התיה זאו םיסור הברה וניתוביבסב ובשייתה יכ 'ילא הכייתשה
 .םילעח

 םיצוחנ תידוהיה וואשאמאטל רכיה ינמיס לכ יכ שיגדהל ץוחנ הז לבא

 וואשאמאט בותכ וליפא אנד תמדקמ לבא ,תונירחאה םינש םישימחו האמב קר
 קיתע אוה הכותב ידוהיה בושיה יכ ,יקסלעבול וואשאמאט לע הנווכה דבל

 .(* ןימוי

 31/1-65 ,ביבא-לת .יקציבוזמ בושמוט תליהק תחצנהל הדעוהמ בתכמ (*

 .קראי וינ ,איבל רמ ידיל יקסלבול-בושמוט תליהק תחצנהל הדעוה דובכל

 ןייצל ילע ,םדק ימימ ,יקציבוזמ בושמוט ינבר תודוא לע ודובכ תלאשל רשקב

 החתפתה תידוהיה הלהקהו ,הנש 170 לכה ךסב תמיק .זמ בושמוט ריעהש לכ תישאר

 יתשב םינברה לש םתוכישו םאצומ תא שפחל אופיא ןיא (19ה) תמדוקה האמב קר

 הינשה םלועה תמחלמ ץורפל דעו 19ה ךשמב קר אלא ,םדק ימיב (םיבושמוט) םירעה

 םרטו ,הנשכ תמיק ,זמ בושמוט ישודק רכזל *רוכזי, רפסה ןעמל ונלש הדעוה .(1939)

 טפירקסונמ יתושרב אצמנ הז םע דחי ,ונריע ינבר תודוא לע םירמאמ םוש ונילא העיגה

 : ןלהלד תודבוע איבמ אוהו ,(ונריעב ירוביצ ןקסע ייהש) חונמה ןאמנייטש לש

 .בוסוקמ ברה היה יקציבוזמ-בושמוטב ןושארה ברה (1

 ,תצד תוח לעב לש וידימלתמ רעקצילעיו והילא 'ר ןואגה ברה היה ינשה ברה (2

 תופוקת תונובשח ינינעב ,יבצ תראפת רפסב) .עודי אל םתנוהכ ןמז .היצילגמ יה ואצומ

 תמכסה אצמנ ,ר"תכ תנש אשראוב ספדנ (זמ) בושמוטמ רעגניבלע יבצ 'רל תודלומו

 .(איבל .ש -- בושאמאט ק"פל ר"תכ תבט א"כ רעקציליו אנהכ 'ילא בקעי ברה

 .(אואשעיגמ ברה) שטיוועלעארזיא יבצ 'ר ברה היה ישילשה ברה (

 ןירדהנס תכסמ לע הנטק ירדהנס רפס ,בוקרטעיפ סופדב ג"סרת תנשב ל*וה אוה)

 .(לבל .ש -- .ןיזערב-ץינזאק ק"דבא לישעה עשוהי םהרבא ברה ונקז רביחש
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 ,טדורב לאומש ןואגה ברה ,זמ בושמוטב ןהכ הינשה םלוע תמחלמ ץורפ ינפל (

 ינלופה םייסה ריצו ,ןילופב יחרזמה אישנ היהש ימ

 ןאמנייטש םחנמ בקעי לש ורפסב "םיקידצו םינבר, רמאמה יפל םה ל"נה תומשה

 ."הריעצ ריעמ תוקיתע, ה"ע

 גרבסיו .מ  ,דובכו הרקוהב

 .זאמ בושאמאטו ןילבולד בושאמאט תורייע ינש ןיב תוישרפ בוריע עונמל ידכבו

 .זאמ בושאמאטמ םירבחמ השלשו דחא בר דוע ףיסוהל יגנה

 וואשאמאטב כ"חאו קסנימאק ק"דבא םדוקמ 'יה ,גייווצנעזאר ףלאו ןועמש ברה (א

 ,אנרוט לצא ינבאז ק"דבא שירעב רכשי מ"גהב ,דובכ ותחונמ םשו אשזרפסארב ףוסבלו

 ןכ ,לישעה 'ר יברה דכנו ,םימכח דובכו תיבה דובכ ס"חמ ףלאו ןועמש מ"גה ןתח

 (גייוצנעזאר) ןשוש"ףנע אדוהי יבצ ברהל ,ת"הע א*ח אדוהי יפלא רפסה רעשב יתאצמ

 שירעבוד 'ר צ*ההב ,דוד השמ 'ר ח"הרה ןב ח"סרת אשראוו (ןיליווראג) ןישיוואטס ק"דבא

 מ"גהב ,כ"נמ םשו אשפסאר וואשאמאט קסנימאק ק"דבא ףלאו ןועמש 'ר קהבומה ןואגהב

 תיבה דובכ ס"חמ ףלאו ןועמש מ"גה ןתח ,אנראט לצא ינבאז ק"דבא שירעב רכשי

 ןב אקארקמ א"דד סנרפ שירעב רכשי מ"גה ןתת ,אקארקמ המלש מ"גהב םימכח דובכו

 ןכא בר "ה ואשאמאט ריע הזיאב עובקל עדוי ינעאש םנמא םא .לישעה 'ר יבהה

 ןהש יפל ,זאמ ואשאמאטב בר ברהש רעשל שי כ"חאו םדוקמ בר םש ייהש תורייעמ

 .וזל וז תוכומס תורייִע

 ברהל הרירב יגיגנע לע ב"חו ,ח"וא ע*וש לע ת"וש ןושאר קלח ,לאומש תחנמ (ב

 .א"ערת בוקרטעיפ ,וארגנעוו ק"דבא ,בוקרטעיפ ךלפ בושאמוט ריעמ סייוו השמ ר"ב לאומש

 הפמ ףפמארג קחצי רטלא ר"ב בקעי יברל ,תצקמב הדומד איגוסב בקעי תקנא (ג

 ןמחנ תואצוהו סופדב ,שדח ריע ק"דבא בקעי 'ר ג"הרהב ,בוקרטעיפ ךלפ בושאמאט

 .ד"ערת ןויס 'כ רבחמה תמדקה ,ד"ערת אשראו ,יבאקאי ןרהא

 בושאמאטמ יקסבוקירטעיפ דוד ךונח ר"ב םהרבא ברהל ח"ג ,הבושת יקספ (ד

 .זיצרת-ה"צרת בוקרטעיפ ,זדאלב צ"ומוד כ"חאו .,זאמ
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 ריעה תסנרפו היס]ולכוא רפסוממו בכרה

 ץמוקב ליחתהש ,בושמאטב ידוהיה בושיה םויק תונש תואמ שמח ךשמב

 חכבו ותומכב רכינ ,חרופו לודג ידוהי בושיל השענו ,םידוהי םיבשייתמ ןטק

 תונשב תוערפהו תוטיחשה תורמל) הנשל הנשמ םצעתהו ךלה ,ברה ותונויח
 תמחלמ יגפל םינש םישמחבו ,םידוהיל תודחוימ תולבגהו תוריזגהו ,ט"תו ח"ת

 הנושארה םלועה תמחלמ רחאו ,תירבה תוצראל הריגהה 'ינשה םלועה

 ,(הקירפא םורדל םגו הקירמא םורד תוצראל הריגההו לארשי ץראל תוילעה
 דע םוקמב םיקומע םישרש וכהו ,לודגו ךלוה 'יה ידוהיה בושיה תאז לכבו
 .ריעה יבשות לש הנינמו הנינב בורל ועיגהש

 ימינפה לודיגמ רקיעב הנוזינ ,ריעב םידוהיה רפסמב תרכינ 'ילע

 תומחלמה יתש ןיב דוחיב ,הביבסה ידוהי לש הריגהה ךותמ םגו ,דימתמה

 ,תולבגהו תושיגנהו םיוגה תאנש ינפמ םרוגמ םוקמ ובזע םירפכה ינבש
 .ךרעב תוחפשמ תואמ שמחו ףלא ווָאשַאמָאט תלהק התנמ הנורחאלו

 רחסמב וקסע םידוהיה ,הזכ ןפואב ללכ ךרדב הקלחתנ ריעה תסנרפ

 םטועימו ,םיריעז רזע יקשמו תואלקחב םיוגהו ,הריעז הישעתו הכאלמו
 ולהנ םג הלשממה ידיקפ 'יה םהמ לודג זוחא הנורחאלו ,תודחוימ תוכאלמב

 .הישעתו רחסמב םמוקמ תשרל ,םידוהיה דגנ תילכלכ המחלמ
 ,םינוש םינמזב םידוהיה רפסמ אוצמל ידיב התלעש המ איבהל יננהו

 תקולח ינפל תודחא םינש ,1764-65 תונש ףוסב עצבנש ןושארה םידוהיה דקפמ

 - 806 -- הששו תואמ הנמשל וואפעזוי םע דחיב םידוהיה רפסמ התלעו ןילופ

 סמ בקע ,זא עצבנש ןינמה יפ לע הברה ךומסלו עובקל השק לבא ,םידוהי

 רעשל שי ןכל ,ידוהיה בושיל תולבגה הברהו םידוהיל תדחוימה תלוגלגה
 יבשות לש יתמאהו ןוכנה רפסמ הלשממהמ ומילעה תולהקה יגיהנמש

 : ןתינה רפסמ יפכמ רתוי ויהו ,םידוהיה

 2208 םידוהי םניאו םידוהי לש יללכה רפסמ היה 1819 תנשב

 204 םידוהי םניאו םידוהי לש יללכה רפסמ היה 1827 תנשב

 תדחוימ תושר םידוהי רפסמ וגישה (צ"קת) 1830 תנשב

 ,םילודג םירחסמ להנל

 3,223 | םידוהי אל רפסמ הלע (1856) ו"טרת תנשב

 1,863 | םידוהי
 5.086 | ה"סב

 םידוהיה 'יה זא רבכ יכ ןעי ,הלא םירפסמב דאמ ססהמ ינא לבא

 :.ריעב ארכנימד אבור
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 רפסמה הלע ,רחואמ םינש 3 ה"סב (1888) ט"מרת תנש לש דקפמב
 7,271 'יסולכואה לש יללכה

 2013 םירצונ םהמ

 6 םיסוד

 1,208 םידוהי

 7 ה"סב

 שפנ 3,039 רפסמל ולע דחיב םיסורו םירצונ םירכנהש אצמנ
 .(1856ש) ו"טרת לש דקפמב ויה רשאמ שפנ 84-ב תוחפ .א וז

 םע םידוהיה רפסמ הלע םינש השלשו םישולש לש הז רצק ןמזבו

 רפסמש רעשל שי ןכל ,רשפא יאש רבד והזש ,םילפכמ רתוי והזש שפנ 5

 .ימשר ןפואב רסמנש יפכ ,1,863 ןמ רתוי הנמ ו"טרת תנשב םג םידוהיה

 ,םידוהי ידיב אצמנ רחסמה לכש ןורחאה דקפמב השגדהה ןינעמ

 םימייק ריעב .םיפירח תואקשמ ,םיצע ,שבד ,חמק ,תואובתמ םייקתמ רחסמהו

 .תוינח םיששמ רתוי

 םידוהי לש םהמ ,ללכב תוריד 3.58! ריעב 'יה (1860)) ר"תכ תנשב

 .המוח לש 44 ,ץע לש 402 םיתבה רפסמ 7

 1890 אשראוו ,אנשטיפארגעג קינוואלסמ םיחוקל ל"נה םירפסמה

 .374 דומע 7 קלח

 ידוהיה בושי לדגתנ ןילופ תלשממ תחת הנושארה םלוע תמחלמ רחא

 בושאמאט ,ןעיצילאג דצל לובגה תחיתפ ,הזל ויה םימרוג הברהו בושאמאטב
 רחסמה ףנע טרפבו ,הביבסה לכב ןילפורטמל לובגה הצקב החדנ ריעמ הכפהנ
 ירעש ורגתסנש המ םג ,בחרתנו חרפ םיצעו םיציב ,חמק ,האובת לש

 טרפבו ללכב התומתה זוחא םגו בושיה לודיגל םרג לודגה םלועל הריגהה
 םיפלא תרשעל הלע ידוהיה בםושיש םרג דחיב לכהו ,טעמתנ םידלי לצא

 .ךרעב תושפנ

=>906 
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 בושאמאט ינב לש םייפא

 דח םימיה לכ התרוצ התיה אל ןבומכ דאמ הקיתע התיהש ונריע

 התומד בוצעל םישוע הפוקתה יאנת הברהו הברה םיעיפשמ ןמזה תותוא .תינווג
 יתרכה דאמ אלפומ ןינע לבא ,הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ ,תינחורה התינבתו

 יהוז ,הנברוח ימי דע הדסוה םוימ בושמוט תלהק ייחב רבועש דחוימ וק יתיארו

 ,הב לדגתהל הרטע תושעל אלו תמוסרפהמ החירב ,תועינצהו הונעה תדימ
 רועיש ילעב הרות ילודג הלש תונברה אסכ לע ובשי הדסוה םוימ דועש ונריע
 הרותה רוא וציפהו ,הברה םידימלת ודימעהו םהמ הבישי הקספנ אלש המוק
 ימכחו ינבר תא (םידחאמ ץוח) םיאצומ ונא ןיא הז לכבו ,תורודה לכב

 םייללכ םיירובצ םיינוגראו תודסומב זוחמה ירע וא םריע וגיציש בושאמאט

 .תולילגה ידעו וא תוצרא עברא לש דעו ומכ תיתלהק ןיב הריזב וא

 םידיקפת ואלמיש םילוגד םישיא הכותמ המיקה אל ונתפוקתב םגו
 ונריעמ תרכינ 'ילע 'יהש י"אב וליפאו תוגלפמה תורמצל ולעתיש וא םייזכרמ

 .תוהובג תורשמל ספטל וכז אל

 -ינבמ הכותב םייוצמ 'יהו ,הרות םוקמ אנד תמדקמ התיהש בושאמאט
 ךרע יפכ םירבחמו םש ישנא הכותמ האיצוה אל תאז לכב ,םיגלפומ ח"'ת 'ינוב
 יפל 'יהש ,דארגינראט ,ןישרעבעש ,ץיווישיט ומכ תונכשה תולהקה 'יתורבח
 .םדק ימיב וליפא םיתעה לכב בושאמאטמ תונטק ךרע

 ינברמ תואצמנ יתלב טעמכ ,םירפס תספדה לע תומכסה וליפאש ,ןינעמ

 סופד יתב ומייקתה תוכומסהו הביבסה תורייעבש תעב ,וואשאמאט ימכחו
 םירפסש ,איירוגליב ,וואשיבורה ,.בול-ףֶאפעזוי ,בושטשאל ,אווקלאז ומכ םילודג

 הביבסה ינברמ המכסה תחקל תוינמדק םינשב גהנמהו .םלצא וספדנ תואמל
 המיתח ימד ץבקל וא סופדל םעסנ ךרד םהילע ורבעש ריעה ינברמ טרפבו

 החור תולפשב ובתכנ ,תומכסה םהמ ראשנש םיטועמה ולאמו .רפסה תספדהל

 ות תנשב ןתנש שיבייפ ר"ב בקעי יבר ןואגהש שיגדהל יאדכ ,הונעו
 אל ותמיתחבש דחאה אוה -- רודה ילודג םירשע ןיב ד"וי ך"של המכסה

 גהנמ וליפאו .בושאמאטב רגה תוטשפב קר ק"פוח אלו ד"בא אל בתכ

 עומשל רודה ילודגל תונפל תכבוסמו הרומח הלאש לכב לבוקמה םינברה
 םכרעמ ץוחש תובושתו תולאש ירפס לש תורפסה לכ ורבטצנ הזמו ,ד"ווח
 ,תופוקתה לכב ריעה תוערואמו תודלותל ןושארה רוקמל םג םישמשמ הכלהב
 ירבד ת"וש ילעב םינואגה ימי דעו ,הזה ללכהמ םיאצוי םה וואשאמאט ינבר
 וואשאמאט ינברל רכזו םש יתאצמ אלו יתעגי בובלמ בישמו לאושו ,זנאצ םייח

 יתאצמש ולאו ,דאמ המה םיטועמ םינורחאב םגו יתרבע ת"וש ירפס תואמ)
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 יתאצמ הנהו .(בושאמאט ינברו ימכח קרפב ןייע) וכרעב א"וא לכ יתמשר
 בושאמאט ק"קמ הלאשה ד"ע (ד"ק 'יס עיהבא קלח) אנינת הדוהיב עדונה יתיאר
 ןתיא ת"ושבו .הלעת תואופר הל ןיאש החומ לקלקתנש תינלוח השא תודוא

 הנוגע ןינעב ב"כ 'יס (ו"נקת אהרטסוא) בובלמ פ"ר ןהכה א"רל יחרזאה
 רתוי .בושאמאט ק"ק לכימ ר"ב ןנח רמכ רוחבה אנמדקל אתאו ח"ת תונשמ
 ירובעב םסח הזש ,םילאושה םינברה תומש םלעהב הז םגו ,יתאצמ אל

 .'ינבר תודלותו ריעה תורוקל בושחו ךמסמ רוקמ

 םמש חיצנהל 'יה םגהנמש סופדה יקקוחמו םילעופה וליפאש ןינעמ

 ירפסמ תומושרה יתקדב ,וואשאמאטמ דחא ףא יתאצמ אל רפסה תמיתחב
 אלו רבחמ אל יתאצמ אלו קצירפו וואשיבורה ,בושטשאל םיסופד תואצוה

 ירבעה סופדה רמאמב קציראפ סופדב קר ,וואשאמאטמ םילעופ אל ףאו םימיכסמ

 רהוזה ינוקת רפס יתאצמ (3109 דומע ג"שת זומת ס"ק) ירעי םהרבאל ,קציראפמ
 םוחנ םייח היגמה ירבד וספדנ ןורחאה ףדב ,ח"סקת תנש קציראפב ספדנ

 יכ םאו .קציראפב התע ררוגתמה בושאמאט ק"קמ הה"ללז שיבייל אדוהי ר"ב

 םהילע יתרבעו יתקדבש המב לבא ,'יאר וניא יתאצמ אל ל"זח ונירוה רבכ
 ,הדסוה םוימ תורודה לכב וואשאמאט ינב לכל 'יה ףתושמדוקש חיכוהל קיפסמ

 .תמוסרפהמ החירבו תועינצה ,הונעה תדמ והז

 תופוקתה לכב וואשאמאט ידוהי תודלותב ינשה-טוחכ רבוע הז וקו
 .הנברוח םוי דע הדסוה םוימ

 תרימשב תינדפקו הקודא ,תינרמש ריע התיה ,ללכב וואשאמאט
 ותוא םיפדהמ 'יה ונממ ףדונ 'יה תינרדומ חירש שדח רבד לכ .תוצמהו הרותה

 ורמש וז הדימו .תוגייתסהו תוששחב וילא וסחיתה םינותמה וליפאו .המרוח דע

 ,םיטושפה םידוהיה וליפאו .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל טעמכ דע 'ילע

 .אנד תמדקמ תידוהיה תינחורה תשרומה לש הרהזב ורהזו ונרקוה םה ףא

 אל םבורב וואשאמאט ילודגו ימכח יכ םא שיגדהל יננה ירבד םכסל

 הרות רוא ולידגהש ,םידימלת םהירחא וריאשה לבא ,םירפס םהירחא וחינה

 םשמו ,םשמש רואו םרהז עיפוה הנידמה יוצק לכבו ,תולובג ץרפש השודקו

 .הזה םויה דע לארשי תוצופת לכל
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 הנושארה םלוע תמחלמ ימי דע םידוהיה ייח רואית

 התיה ,אירטסוא םע לובגה הצקב ןילופ תוניפב החדנה בושאמוט

 ייח ךלהממ התניש אל ,תבכר תנחת הל התיה אל .הכותב תרגוסמו הרוגס
 ,לודגה םלועב ומייקתהש םיינכפהמ תוערואמ ,תוינומדק םינשמ םיקודאה

 ריעכ התיה בושאמוט ,םנזאל עיגה אל הזמ לוק דה וליפאו ,םשל ורדח אל

 תיבל ,םיינחור 'ייח תא הבצע הקודאה תודהיהו ,תוינוציח תועפשהמ הרוצנ
 םויזאנמיג ,ללכה ןמ םיאצוי םידיחי קר םהידלי וחלש אל יתלשממה רפסה
 לודג רוציקב םידוהיה ייחמ ןמאנ רויצ ,ללכ םייקתה אל (ינוכית רפס תיב)
 אוה רפסה) ד"פרת קראי וינ רעייפ םהרבא תאמ םהרבא ןורכזב יתאצמ
 בושאמוט ריעל יתאב ... 94 דומעב םשו (ה"סרת תנשמ הארנכ עסמ תמישר
 רשא -- ,ןילופ ידוהי לככ ,םידוהיה ,הילע עובט תודהיה םתוחש ריע --
 לעופ ,ןמא וא ןמוא ,םרצוי ןמ תעד םיחיסמ םניא רבקה דע הסירעה ןמ
 .'וכו ללפתהל הלפתה תיב לא םימיכשמ םלוכ ,רחוס וא לבס אשונ ,ינונח וא

 שרדמה תיבל ומיכשה הרות ןבהו דיסחה דבל אל יכ ,תמאב 'יה ןכו

 אובל ומדק ,תובכשה לכמ הסאלמ ילעבו םעה יטושפ םג אלא ,הלפתה תיבל וא
 תעיבקב ימו םילהת תרימאב ימ ינחורה םנואמצ תוורל ד"מהיבל םוי לכב
 םהמע דמליש יבר םמצעל ורכש הכאלמה ילעב וליפא ,ותנבה יפל רועיש
 וא הדובעל םתאצ ינפל רוביצב וללפתה ינש תיבב ,בקעי ןיעו תוינשמ
 ויה םירוחבה ,הלפתה ינפל םוי לכב לובטל םירהזנ 'יה םידיסחה ,םהיקסעל
 הרותב וקסעו םהינתוח לצא תונוזמ ולכא םיכרבאהו ,שרדמה תיב ישבוח
 ,םיימוקמה ם"ירומדא ידי לע ןה ,ריעה לכב הטלתשה תודיסחה ,תודיסחו
 ,תדה ריצ לע בבותסה םייחה לכ ,םיקחרמב םיקידצה תורצח ידי לע ןהו

 בושאמוטל ורגהש) םיליכשמ ידי לע תונויסנ ושענ המחלמה ינפל םינש רשעכ
 ןיב הלכשהה ץיפהלו הירפס חותפל איסורו ,ץטשאמאזמ (םרחסמ ילגרל
 ותיב ינבו ,יקסוואסאק ילקעי ,ונבו ןימיימ קחצי הזב ולדתשה דוחיב ,רעונה
 ףסוי יכדרמ יבר ידי לע הפרשנ ,החתפנ םרט דוע לבא ,םעטמ ברה לש
 הלכשהה יניערג תאז לכב יכ םאו ,בהלנ יאנקו דיסח 'יהש ה"ע רעגיכלימ
 תיחשהש ,"הריפצה> ןותע תצפה םע ותיחשה רתויבו ,יאשחב םדי לע וערזנ
 וכלה םייחהו ,םתלועפ תרכינ התיה אל ללכ ךרחב לבא ,םידרח םיתב הברה

 ידי לע השבכנ ריעהו .הנושארה תימלועה המחלמה הצרפנשכ .ליגרה םלולסמב
 םמע ואיבהש ,םינויצו םיישפח םינוציק הברה ויה םהיניב אירטסוא תולייח
 ובשו המחלמה ימיב וחרבש ולא םג ,ינויצה ןויער וחפט םגו תדה שפוח
 וקבדתנ ריעצה רודה דוחיבו הלכשההמ הברה ועפשנ םש רשא איסור קמועמ
 .ריעב תינחור הכפהמ ושע םבושב המהו םישדח םילאידיאו תוישפח תועידב
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 טיערת-חיערת תונשב תופירשה

 תולחמו תוינע המע האיבהש הנושארה םלוע תמחלמ הרמגנש םרט
 ףלאוו שיבייל לצא ריעה ןמ דחא דצכ הליחתהש המויא הפירש הצרפ ,ל"ר

 בוחר קר ,םשוכר לכו םיתבה ריעה לכ הדקומ לע ולע שממו (םיוב) סילאכער
 "יה תרוסמה יפכש ,ולוצינ הביבסהו ילעישוהי יבר לש הלפתה תיב לש
 .הפירש טולשת אל המשש ילסוי 'ר יברהמ הכרב הז רוזאל

 וראשנש תובוחרה םילשהש הפירש םעפה דוע הצרפנ ט"ערת תנשב
 .דאמ ער 'יה ירמוחה םבצמו דאמ וששורתנ םיתב ילעבהו
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 ומכ ,בושאמוט ידוהי לש םהייח חרואו םתומדב םיונישו תורומת ולח
 .ץוחבמו םינפבמ םיעוזעזו םיקבאמ תונש הלא ויה הנידמה ירע ראש לכב

 םעה .,תוערפו תומוהמ ,תורצ וליחתה ,היחתל ןילופ תוכלמ המקשכ
 ולבקו םירזה לועמ םתוריח וגישהש םתחמש בור תמחמ ,האגהו לדה ינלופה
 לרנג לש ויתולייח םחכ וארה דוחיב ,י'בחא ישאר לע וללותשה ,תואמצעה
 ןקזהו תואיפה וטרמו םידוהיה וכה ,תעסונה תבכרהמ םידוהיה וקרז ,רלאה
 םיבוטה ,םינפהמ רשב תכיתח םע דחיב םימעפ הברהו ,םד בוז דע תוירזכאב
 רעונה בטימ ,וסמחו וסנא ודדש ,םיירפסמ םע תואיפהו ןקזה וז םהבש
 .םיקיבשלובה םע המחלמל ינלופה אבצל סייגתה

 םורזל וליחתה םייחה ,הרמגנ המחלמה ,בצמה עגרנ טאל טאל ןכא
 ריעל ונריע הכפהתנ רפסה-ריע ןמ ,ורפתשה תוסנרפה ,רידסה םלולסמב
 הכורב הביבסה ,חורפל ליחתה רחסמה ,ןילופו ןעיצילאג הרבחש ,תיזכרמ
 תועצמאב רבע הז לכ ,הל ביבס תורעיו הרישע תואלקח ,הנימשו הבוט המדאב
 ריעב רכינ היה עפשהו ,םיבחר םידדמב חתפתה רחסמהו ,םיצורח םידוהי ידי

 ,טלושה םע לש תימואלה 'יחתה ,םירישעל ושענ םהמ הברהו םידוהיה לצא
 ןמזה תוחור ,ימואל-תיב ןינבב רופלב תזרכהו םידוהיה לש ימואלה ןויערהו

 םישדח םירדס ואיבהו ,ןשיה םלוע הפיקהש תדה תמוח ועקב הלא לכ
 לע תורהצה ,רורדהו שפוחהח תרישב לוקל רעונה רכתשה דוחיב ,םייחב
 תווקת וקילדה הלא לכ ,םואלו עזג לדבה ילבמ םדאה שפוחו םיטועמה-תויכז
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 תובלתשהב ןורתפ אוצמל הצר םהמ קלח ,.תונוש תואידיאב ,םידוהיב תושדח
 ןורתפ ואר םבורו ,רשויו קדצ לש יממע רטשמ דעב םוחללו טלושה םעה ןיב

 לוע תקירפ ידיל וליבוה םהינשו ,ימואלה ןויער תמשגהב םידוהיה תלאשב
 וכייתשה םבור םיישפח םייתגלפמ לש שדח רוד םק הכו ,תוצמהו הרותה

 ,"דנובה לגד תחת םיטסילאיצוס םקלחבו ,םהיפנע לכל םינויצה תוגלפמל

 הרבגו הכלה ריעבו ,םיטסינומוקה תעפשה תחת םהמ הברה ולפנ יאשחבו
 ודמע םתושרלו ,הלענ ןפואב םינגרואמ ויה םה ,םיינלוחה םיגוחהו רעונה תעפשה

 לש וחכ רקיעהו ,םיצרמ ,םינועובשו םיימוי םינותע ,םיבורמ הלומעת יעצמא
 ולגו תפומל רעונה ונגראו וששואתה ריעב םידרחה םגש דע... ערה רציה
 רעונהמ רכינ קלח ליצהל םדיב הלעו ינחורה םמויק לע םקבאמב תונשקע
 .ותרותלו 'דל םינמאנ וראשיש

 םרז דגנ הסחמו ןגמל ויה המה ,תובישי ומקו םייללכ םירדח ודסי םג
 יפל םג ,ןגרואמ ןפואב םיירובצ-םייח ריעב חתפתהל הליחתה ללכב ,םיישפחה

 תחת הכאלמ ילעב לש בר להק .תונווגמו תולודג תויממע תוביטח ,תועוצקמ
 הרבח ,םיריעז םינונח תדוגאו םירחוסה תדוגא ,"ןייארעפ רעקרעוודנאה, םשה
 תודסומה לכבו היריעב ליעפ לבח וחקל םידוהיה ,םיאקנב ,םידסח תלימגל

 .םיירוביצה

 ,תרוסמלו תדל תונמאנ םתוחב םיעובט וראשנ ללכ ךרדב םידוהיה ייח
 תבש תחונמו (תורפסהמ ץוח) תורוגס הכאלמ יתבו תוינחה לכ 'יה תבשב
 תואיצמה םע ומילשה הביבסהו םוקמהמ םיוגה ףאו ,ריעה לכב הרוש התיה
 אל םיבוט םימיו תבשבש ,םידוהיה תוגהנתהל םאתהב םהייח תא ורדסו
 ינבמ םגו םיללפתממ םיאלמ ויה הלפתה יתב .םולכ תונקל ולכי
 ןיע תוינשמו ס"שב םיבדב הרות דומילל תועובק תורבח ומייקתה ,רעונה
 ימויה ףד ידמולל תיגיגח תכסמ םויס ךרענ 'יה ןמזל ןמזמו ,שרדמו בקעי
 .םיטושפ םידוהי םג הב ופתתשהש

 םהיגב וחלש ,הדוגאהו יחרזמה לש רפס יתבל םהינב וחלש אלש ולא
 הזיאו ,םויזאנמיגל םג וחלש תלוכיה םהל התיהש הברהו ,יממעה רפסה תיבל

 עיצנאגילעטניא ,הנידמל ץוחב וא תולודגה תורייעב תוללכמל ועיגה רבכ םהמ
 תויונחה לכ ,ץוחהמ ואבש םידוהי םיאפור הזיא קר ,המייקתה אל תיעוצקמ

 ףא םירוגס ויה ט"ויו תבשבו ,םידוהי ידיב זיה םיזוחא עשתו םיעשת
 חותפל וזיעה אל םלוא תבש ורמש אל םתיבבש םימדקתמהו םיישפחה

 ,ריעב המואמ תונקל רשפא יא ט"ויו תבשבש ועדי םיוגהו ,תבשב םהיתויונח

 םייחה ומרז הכ ,רחא םויל החדינ בוט םוי ימיב קושה םוי לפנ םא וליפאו

 .1936 תנשב ,יקסדוסליפ לש ותומ םוי דע

 םויל םוימ ערוה םידוהיה בצמו תולבגההו תורצה וליחתה ותומ ירחא
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 רבכש הזכ םוגע בצמ ידיל עיגה המחלמה הצרפנש םרטש דע ,הנשל הנשמו
 תומרחה םע תילכלכ המחלמב םינלופה וליחתה דחא דצמ .אושנל 'יה א"א

 תויוכזה ליבגהל ינש דצמו ,םדימ תוסנרפה תחקל הרטמב םידוהיל תולבגהו
 תחת תטטומתמ עקרקהש ושיגרה םלוכ ,םידוהיה לע תויולפנתההו תויחרזאה
 לע תורוגס ויה תוישפחה תוצראל הריגהה ירעש ,סונמ 'יה אל לבא ,םלגר
 ומקש רעונה תשירד תואלמל הלכי אל לארשי ץראל הילעהו ,םילוענמ העבש
 ,טעמ 'יה ןילופ תודהי דיב הלעש םיטאקפיטרסה תסכמ יכ ,םהינומהב תולעל

 ריואהמ ררחתשהל זעה םנוצר תורמל ןילופ ימוחתב וראשנש םידוהיהש ןפואב
 .ןילופב קינחמה
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 ילכלכה םבצמ

 אל ןילופ תלשממ לש שדחה ןוטלשהו המחלמה ימי ומת רשא ירחא
 לכ ורצ אל ,לודגה םלועה לש ודסחב םיולת םה ןיידעו ,ססובמ ןיידע 'יה
 וליחתהו תולהב ימימ וששואתה םידוהיהו ,תויחל םהל ונתנו םידוהיל ךכ
 ירפ ינגו תודש הנשד המחאב תכרובמ התיה הביבסה ,רחסמה חירפהל

 הבר עפשהו הרייעה ךרד תרבוע התיה םירפכה תבונת ,.תולודג תורעיז

 תורסנמ ינש ומיקה ,התוא וחתפתהו שדחמ ריעה ונב םידוהיה ,ורשעתנ םידיחי
 םידממב רחסמה חתפתה דוחיב ,תפזל תופרשמ יתב ,חמק תונחט העבראו

 והז ,הנידמל ץוחמ אוצי םהל 'יהש םיציבו חמקו האובת ,םיצעב םילודג
 ריעז רחסממ םידוהיה ראשו ריעהמ לודג קלח סנרפש שלושמה טוח התיה
 רשאכו .יעובשה דירי 'יה ןוידפל בושח רוקמו ,הכאלמ ילעבו תוינח ילעב
 תלגע הליחתה קזח סיסב לע איה תדמוע רבכש השיגרה ןילופ תלשממ
 יקסוואקדאלקס ימיב המילשהו ,םידוהיה לש םנואו םדלש טוחסל יקסבארג
 םמחל הטמש ,םידוהיה תלכלכ דגנ םרח תזרכה דע םישווא לש תואמסיסב
 דגנ תוציחלו תוריזגו תולבגה וליחתה ,הכאלמ ילעבו םינוונחו םירחוסה לש
 ויה ץוח תונידמה ירעש לכ יכ הצווכתנ הנידמל ץוח הריגהה םגו םידוהיה

 ויהו תופידרו .האנש לש קינחמ ריואב ופפוטצה םידוהיהו םדעב תולוענ
 םלועה תמחלמ הצרפ הזכ בצמב ,םויקה תמחלמו הסנרפ תגאדב םיעוקש
 .אינלופ תודהיל הרמה םפוס האיבהש 'ינשה

=>906 



 217 ןילבולדדבושאמוט ק"קל ןורכז

 יתרזמה תעונת
 ןייטשדלוג .י

 תא ושבכ םירטסואה ליחשכ הנושארה םלוע תמחלמ ימי עצמאב דוע

 םיבחר םידממב טשפתהל ינויצה ןויער לחה ,ונריע םכותבו ןילבול חטשה
 םייתדה םינויצה םגו ,םהיפנע לכל תונויצה תעונת לש תודוגא וחרפו וצצו

 ודגנתתש םידיסחה םלוא ,וידחי םירענו םינקז יחרזמה תדוגא םשב ונגראתה

 הניאשו ,הב בירחמ הנימ תניחבב ,טרפב יחרומל ודגנתה ללכב תונויצל

 הזב ואר תונויצה תשרל ודכלנ הרותה ירמוש םא .הב בירחמ וניא הנימ

 אוה יחרזמהש ורמא .,תוישפחה םרזב ופחסי אלש םהידליל המוצע הנכס

 יחרזמה לטבל םידיסחה ידיב הלע הליחתמו ,ינלוחה םלועל ריבעמה רשג קר
 המחלמה םותב ןכא ,הלוטיבל ומרג ריעה תפירשו המחלמה תוירורעש םגו

 םינקסעה ודמע השארבו ,יחרזמה שדחמ הנגראתנ 'יחתל ןילופ תלשממ המקשכ
 ,קוטשנווק אשיז ,ררופש לידוי דוד ,ררל ףסוי םייח ,רמרקרדל רזעילא
 ,ןאמרעבליז םולש ,סרב סחנפ ,רומיצאר יכדרמ ,ןאמכאה םהרבא ,רחל ףסוי
 רבכ םבור ,קשמדא שיביל ,רלפט ןימינב ,קנאלב יכדרמ .,ןאמדלאג אדוי
 יחרזמ יריעצ םשב דחוימ ןוגרא םהל ונגרא םיריעצה .הלכשההמ ומעט

 סחנפ ,דלעפסיברא בקעי ,רומיצאר םוחנ ,זאלג רעב םוחנ ודמע ושארב רשא
 יריעצ יגיהנממ ,יקסניזוב לאלצב .יזכרמה דעו רבחל הנמנ 'יה ןורחאה ,זיוהיינ

 תבוטל הלומעת גוהנל ונריע רקיב בושאטסמ דארבורג ברה .אינלופב יחרזמה
 .יחרזמה רדחל דוסיה הזב 'יהש ונב חינהו יחרזמה

 יננה ,םינושארה 'ידעצב יחרזמה תלועפמ ןמאנ רואית תתל ידכב
 תשרפ) פ"רת רדא ג"י השראוו ,"יחרזמה, ןועובשב אצמנש העדוה קיתעהל

 רודמב 11 דומע (63) 10 רפסמ 'ינש הנש ,1920 ץראמ 3 םרפסמלו (אשת
 ! .בול בושאמוט .תיחרזמה העונתה

 רמ ר"ויה ,יחרזמה תדוגא לש תיתנשה הפסאה התיה טבש 'ה םויב

 ןמלק רמ תריחב ירחאו ,רצק םואנב תיתנשה הפסא תא חתפ רמרקרדל א

 לע ח"וד ררל רמ רסמ ,הריכזמל דראביורג .ב רמו הפסאה ר"ויל ךילרע

 ףלאכו ק"קל םירתכ םיפלאכ ופסאנ ט"ערת תנשב ,ונריעב יחרזמה תולועפ

 יבר תפוקל תירחת) "אביקע ינב תפוק,/ו יחרזמה ןרקל תואמ שמחו
 םימוכס ופסאנ רבכ פ"רת וז הנשב םג ,(ןשיה בושימ סנה לעב ריאמ

 ,ותרטמו יחרזמה רדח רבד לע הצרה דראבורג רמ .הלא תורטמל םינוגה
 הצרה יילב רמ ,דסיל שגינ יחרזמהש הביטרפואוקה לע הצרה ררופש רמ

 'וכו דומלת ,ך"נתל םירועיש דוסי רבדב תועצה ועצוה ,ע"רפקו ל"קקה לע
 רחבנ ףוסבל .תומיוסמ תוטלחה ולבקתנו ,"ץולחה, רבדבו ,םיריעצה דעב

 .שדח דעו
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 םירבח הברה דמעמב רדחה ידימלת דעב ףשנ ךרענ טבשב ו"טב
 הרש םידימלת תלהקמ .יילבו דראבורג ,רלפט ,ררל ח"ח ומאנ ,םיחרואו
 .תונוש תוריפ וקלח םידימלתל ,םיירבע םיריש

 9 םרפסמלו ,א"פרת ולסכ ח"כ ץקמ תשרפ (100) 47 רפסמ "יחרזמה,ב
 : (ןילבול) בושמוט .תודוגאה ייחמ .8 דומע ,1920 אינדורג

 םירבחה ודחאתנ ,םינורחאה תוערואמה ילגרל הדובעה תקספה ירחא
 ושגנו ברחנש רדחה תא בוש ודסי ,הנושארה םתדובע תא ושדחו דחי םיראשנה

 .תויחרזמה תודובעה ראש לא

 אינדורג 23 א"פרת תבט ב"י יחיו תשרפ (102) 49 רפסמ "*יחרזמה,ב
 :.בול בושמוט .8 דומע ,תודוגאה ייחמ רודמב ,םרפסמל 0

 ונשגנ ,שדחמ הדובעה הרדתסנו תיללכ הפסא ונכרע רבעש עובשב

 דובעל וליחתהו ונגראתנ םיריעצה םג ,דוסיה ןרק דעוו י"א דרשמ דסיל
 ,רדחה דבלמ ,איה םג תקזחתמ תיתוברתה הדובעה .ע"רוקו ל"קקה תבוטל

 דעב תירבעה הפשהל ברע ירועש ונכרע ,יוארה הבוג לע ותוכיאב דמועה

 ךורעל םישגנ םיריעצה ,ינלופה יממעה רפסה תיב תא תורקבמה תודלי
 .ך"גתו הפשל םירועיש

 .היתוביתנו יחרזמה תולועפו ייחמ ןמאנ רואית ונל םינתונ ל"נה ם"יחודה

 ,רדחה םויקב ךושמל םגו רוביצה ייחב תודמעמ שובכל חילצה יחרזמה
 אבור ,םייתד םינויצ זראשיש רעונהמ םינמאנ םירדע לדגל חילצה אל לבא

 םיינלוחה םינויצה לש רעונה תובכשל וכייתשה יחרזמה ילודיג לש אבורד
 ,ךעלביטשה לש ינימיה דצמ דוצל ודיב הלעש המ קר ול 'יה יחרזמהו --

 ...הפי זחכ 'יה הזבו
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 הדוגאה תעונת

 ןאמרדיב עשוהי םייח 6

 דחאכ םלוכ 'יהש 'ירבחל יכ ,ןוגרא םשל ןוגרא רותב הדסיתנ אל הדוגאה

 רבדב וצר אל ,םיגלפומ םידיסחו ח'ת םהמ הברהו הוצמהו הרותה ירמוש

 רבכש תעב קר ,ד"מהיבה ישבוח הזב וצר אל טרפבו ,ןמזה לוטיב םהל 'יהיש

 וצר םלוכו ,לאמש הצק דע ןימי ןמ םינימה לכמ תוגלפמ ריעב ומייקתה
 ילספס לע ץרמב ולפגתה םלוכו םהלשמ השדח הטישב לארשי תא תוכזל

 ץוחל םאיצוהלו .הדובעהו הרותה לע ובשיש רעונה בטימ םשמ איצוהל ,ד"מהלב
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 ,תויכז-יחופיק םידוהיה טרפבו תובבל ודצש תואמסיס םע ארורפד אמלעל

 השעמל כ"אשמ ,םידוהי םניאשל ומכ תיחרזא תוכז םהל 'יה קוח פ"עש
 .הינש הגרדמ חרזאכ םהל הלשממה הסחיתה ,.תואיצמב

 ודדועתהו ומק תאזל .תוינלוחה תוגלפמ וליפה םיינחור םיללח םיברו

 הגלפמ התיה הנויערו התדועתש ,לארשי ינומא ימולש תדוגא תגלפמ ודסיו

 תולאשה לכ תא רותפל פ"עו הוצמהו הרותה ידוסי לַע תססובמו תדסוימ
 תורשפ ילב ,לארשי ללכ ייח קרפ לע םימרוזה םייחב הנילעתש תויעבהו

 רקיעב ודימעה קזחה שגדה ,האריו הרותה ילודג ורוי רשא יפכ םירותיוו
 .םהינימל םיישפחה ינרופצמ רעונה תלצה לע

 "הרותה ידוסי, לש תבחרומ תיכונח הלועפ הלהינ המויק תונש ךשמבו

 ידל םינמאנ םינב וראשיש םכנחל םיריעצ ינוגראו םיחרפ יניקו "בקעי תיבו.
 .תודהיה םע ואגתישו ותרותלו

 תריסמו םימוצע תוחוכבש חור ראש ילעב םישנא ואצמנ 'יתורושב

 ולעפו ,הרותהו תדהמ החירבה תפיגמב רוצעל םתדובעב וחילצה םשפנ
 בושאמאטב הדוגאה ןוגרא תא ולעהו ,תדהו הרותה קוזיח חטשב תוריבכ

 האגתמ 'יה אשראווב זכרמהו ,הלוכ הנידמב םיבושח יכה םיפינסהמ דחאל

 קוזיחו הרותה דומיל תצפהב רקיעהו ,םינבומה לכב בושאמאטב ףינסה םע
 ףוקזל שיו הביבסה לכב רוא לדגמלו אמגודל השמיש בושאמאטש תודהיה

 ריאמ קחצי 'ר וינבו גאלפ אדוי לכימ 'ר : הדוגאה ינקסע לע הכורבה םתלועפ
 ,'ילא 'רו לבייל 'ר וינבו רערעל לאקזחי 'רו אדוי לכימ 'ר םיחאה ,םחנמ 'רו
 וינבו רעלעה 'ירא 'ר ,עשוהי םייח 'ר ונבו ןאמרעדיב לאקזחי םהרבא 'ר
 ייעשי 'בהו ךלמילא 'ר ודכנו לאקזחי 'ר ךורב 'ר 'יעשי 'ר קיזייא 'ר ,עטנ 'ר

 ןארפאש לכימ ?ר ןאמצייוו דוד 'ר ,רעלדניווש דוד 'רו םהרבא 'ר םיחאה ,יבצ
 רעלטראג קחצי 'ר ןאמראלק ריאמ 'ר רעלטראג ריאמ קחצי 'ר לרעפ דוד 'רו

 רזוע 'ר ונבו להוטש רטלא 'ר טרעבול לאומש 'ר רעכייט ןושרג רזעילא 'ר
 רעטופ בייל שריה 'ר ,ןייטשלעמרעמ לאומש 'ר ויחאו לבייל 'ר םיכרבאהו

 ןאמרעה בקעי 'ר רעדא ךורב 'בה רעדנעטש יניס 'ר ,רעטופ ילאקזחי 'ר

 רשאו יבצ םיחאה ,רעדא ךורב ,רוש לידוי םירוחבה ,ץראהטוג יכדרמ בקעי 'ר
 ,ןייטשלעקניפ 'יעשי ,רדנעלדעירפ ףסוי טסקא םיחאה ,רעדיינש ןויצ ןב ,זייר
 רעלטרוג קחציו דוד ,ןייטשדלָאג עשוהי ,רעלפעט השמ בקעי ,רעצנאג יכדרמ

 ןיבור ריאמ ברה םשארבו ,רערעל רשאו לבאל לאקזחיו עשוהי םיחאה .םהינבו
 .ל"צז בונישעיצמ ברה שיביל 'ירא 'ר ןרמ ק"הרה ויבא לש ודדועו תוקזחהו
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 םיבושח םיתב ילעב

 לעזק ורהא
 לחש םולש 6

 ,ותב דעב והנקש דיסח ריבג ,ה"ע ןאמדלאג ןמחנ 'ר ןתח 'יה אוה

 ןכומה ןמ לכאו ,ונתוח תריטפ רחאל םג ,ודי רחסמב חלש אל אוה לבא
 .ועוצקמב ררוב 'יהש הזמ סנרפתה ראשהו ,ונתוח תלחנמ רכמש המ וא

 חקפו םכחל והובשח ריעב .טעומב קפתסהו ,ותנמוא ותרותש ח"ת 'יה
 הז ינפמו ועבטב ןשקע 'יהש המב ול דזע הברה ,הרות ינידל החמומו

 ,והוחקל ךבוסמו השק רבד לכבו וינפל ךלה ומש ,םירחא לע והורכב
 להקה ינינעב ברעתה אל אוה .. .. תושלח ויתונעטש עדיש דצה טרפבו

 לש ד"מהיבב ללפתה .םיבושחה 'ירבחמו אשידק הרבחה יגיהנממ 'יה קר

 .םידבכנ ב"עבו םידיסחו ח"ת ויה וינבו ל"ז ילעשוהי 'ר צ"הרה

6925 

 (ישזועב) רעשטלעוו\ ךורב יבר
 לחש םולש 6

 ידוהי קר ,דמלמ אל םג ףאו הבישי שאר אלו בר אל 'יה אל אוה
 ןיטאסיוה דיסח ,ותנמוא ותרותש ,אלפנ ןורכז לעב ,םוצע ןדמל טושפ

 םאו .הרות דמלו ילעשוהי 'ר צ"הרהד ד"מהיבב הלילו םויה לכ בשיש

 ''ארה חכ לכ דבא טעמכו ,רפסב ןויעה ול 'יה השקו 'יארה רצק 'יה יכ
 ךירדמה אוה 'יה רקיעהו ,הפ לעב אסריגמ 'ימופ קספ אל הז לכב ולש
 דומלל וסנכנ הוצמ רב ליגב םירוחבהש ךרדה התיה ונריעב יכ ,םיליחתמל

 וא לודג רוחבמ תובדנתהב ולביקש דחא רועישמ ץוחו ,לעביטשב םמצעמ

 וא ארמגב טשפ ועדי אל םאו ,םמצעב םויה לכ ודמל ,הרות ןב ךרבא
 ךירצ 'יה אל אוהו ,"יזעב,ל ולאש ,השק א"שרהמ םהל 'יה וא תופסות
 םכירדהו יתימאה טשפב םהיניע ריאהו םהל רמא הפ לעב קר ארמגב ןְייִעל

 השק ןינעב וכבתסנש תעב םילודגה םירוחבה וליפאו ,םמצעמ דומלל ךיא
 .הלסמה םהינפל רשיי אוהו ,(ותוא וארק ךכ) *יזעב, ינפל רבדה ועיצה

 יממ רכש לבקל הצר אלו ,אכודמ ינע 'יה אוהש שיגדהל יאדכ

 וחיורהש המו ודבע תולותבה ויתונבו ,ארמג דמלמ 'יה ןמלז 'ר ונב ,אוהש

 .תיביר םוש ילב דסח תלימג רותב םיינע םירחוסל וול

 א-ה בא
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 יינש יולה רואינש ןולז
 ירוא לאקזחי 6

 יאנפה תותע לכבו הפ לעב הנשמ ירדס הששה עדוי 'יהו לודג ןדמל
 תונפל הליל לכב םק ,םידיסחה יקיתומו הדובע לעב 'יה ,הפ לעב ןהילע רזח
 ןתוונעו תכל ענצה 'יה לבא ,ת"פגב םינויע םירועיש דמלו ןוקית ךורעל רקוב
 .לודג

 ירבדה ק"הגה לש שדוקה וליצב םינש הברה ףפותסהל הכז דוע אוה

 ארקמ 'יה ,אוואנישמ לאקזחי ירבדה שודקה ונב לצא וירחאו ,זנאצמ םייח

 'יהו ,םירחסמב קוסעל הצר אל עישוהי 'ר צ"הה לש ד"מהיבב תועיקתל

 ויה םינב ינש .הסנרפב ול הרזוע ילחר ותשא ,ארמג תלחתהמ תוקונית דמלמ
 ,י"אבו הפ םיאצמנ קחצי יכדרמ ונב ינב ,קסירט דיסח ריאמ שיבייל 'ר (א ,םהל

 הרותב לודג ןדקשו ח"ת 'יהש ,בובלמ יינש יולה לאקזחי 'ר ח"הרה (ב

 וירחאו ,בונישעיצמ החמש ירבד לעב ק"הרה ונב לש וירחאו אוואניש דיסחו

 ,בונישעיצמ ר"ומדאה ןיבור שיבייל 'ר צ"הרה בושאמאט ונריעב ברה ונתחל עסנ

 אצמנו יינש השמ קר ראשנ וינבמ ,ירשתו לולא ימי לכ ולצא בשיו ,ל'צז

 .ב"ב לכ םע סנ ךרדב לצינש סיראפב

 א-ב

 רעלעה יירא
 טכיל .ש 6

 הלודגו הרות ולצא ודחאתהש ,ונרודב תוטועמה תואלפומה תוימודהמ

 יבצ 'יעשי 'ר דיסחה ג"הרה ויבאל לאפמארפ ריעב דלונ .דחא םוקמב

 םינואגה דכנ לודג ןסחי חקפו דיסח ןדמל ,ורודב םינברה יבושחמ ,רעלעה

 תופסותה דע וסוחי ךישמהו אלשימערפמ לאומש ןורכזו ,םעט ךורב לעב

 תשא התיהש הרש הנח תרמ בושאמאטמ השא אשנ .תוקומע הלגמהו סט"וי

 'יהש ןייטשדלאג ןהכה דוד 'ר דיסחה ריבגה תב) הלמה ןבומ אולמב ליח

 .([יוצמ רוחב רותב וחקלש ,ןיטאסיוה ידיסחמ ,סעשטייח לדוד 'ר ארקנ

 ''ה ואצומש אוה ןכא ונתוח ןחלש לע תונוזמ לכא םהה םימיב גוהנכ

 ללפתהו דמלו ל"ז ילעישוהי 'ר צ"הרהל ומצע קבדתה ץילראג"זנאצ ידיסחמ

 הלעמ הלעו חילצהו ,לזרב לש תונח ומצעל חתפ כ"חא ,ושרדמ תיבב

 ,הברה ול הרזע הצורח השאל תמסרופמ התיהש הרש הנח ותשא .הלעמ

 'יה .םירהצו רקוב ברעב ןידימת םירועיש םוי לכב עובקל יאנפ ול 'יהו

 םכניחו ,ורשועב לדג דלי ול ףסותנש םעפ לכבו ,תונבו םינב רשע השלש ול

 ויה ותיבו וינב לכ .םירותיוו םוש ילב תודיסחהו הרותה יכרד פ'ע

 ןשאר רעש וחלג תונבהו םנקזב ועגנ אלו תיתרוסמה תשובלתב םיניוצמ

 יבר צ"הגה תא םיאיבמה ןיב אוה 'יה ג"פרת תנשב .ןיאושינה רחאל
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 וידיסחו ויכמותמ 'יהו בושאמוטל ל"צז בונישעיצמ ברה שיבייל 'ירא
 ישארמ 'יה .ט"ויו תותבשב דחא ןחלש וליפא ורסח אל וינבו אוהו ,םיבהלנה

 ךדש וינב תא .בקעי תיבו הרותה ידוסי רדחו לארשי תדוגא תעונת
 ,ןילופ יבחר לכב תוסחוימ תוחפשמל ,םיבושח ב"עבו םייברו םינבר םע
 ןוטלשל רבח 'יה יכ םאו ,החורל החותפ התיה ותיב .םש ישנא םלוכ ויהו
 ענצה תויהל לדתשה תאז לכב הדוגאה ישארמו 'יריעב םגו תירבעה הלהק

 בובלל ויגבמ תצקמ םע חרב המחלמה הצרפשכ .תמוסרפמ חרבו תכל
 ילרעב 'ר צ"הרהב קחצי בקעי 'ר צ"הרה ןתח ד"יה השמ 'ר ח"הרה ונבל

 גישת תנשב רטפנו ריביסל םיסורה והושרג םשמו ,ןיטערטסמ ר"ומדא ליז
 רעלעה אגרש לאקזחי 'רו ךורב 'רו קיתיא 'ר וראשנ וינבמ .ןאטסקאזאקב
 םע ןייטשדלאג ןתנ 'ר ונתחו לעגילפרעלדא ךינעה הלעב םע הסדה ותבו
 .רעטלאק ןרהא 'ר ונתחו דוד ונב

 הא - ד .-בא

 רעטערקרדעל ילקעי
 טכיל .ש 6

 ,ונריעב תוקיתו יכהמ הדבכנ החפשמל ןב 'יה .ריעה יליצאו ידבכנמ

 ,תופי םיגפ רבסב םדא לכ לביקו ,ןבדנו רישע ,ןיטאסיוה דיסחו הרות ןב

 יכרצב ןקסע ,תינוציחה ותעפוהב רודה ,הקדצבש רבד לכל רעו בל בוס

 ירשק חפטל עדיו תוירבל בוהא 'יה .ריעה לכב דובכ תדמע שכרו רוביצ

 ועסנש םידיחיהמ 'יה אוה .דובכ יסחי לע רומשלו וידגנתמ םע םג תודידי

 םיעודי םישיא םע תודידי ירשקב דמוע 'יהו הצחרה תומוקמל ,הנידמל ץוח

 ףתתשהו החורל חותפ 'יה ותיב .הצרעהב וילא וסחיתה םלוכו הנידמב

 ותיב תביצעל הרזע הברה .הבידנ חורו הבחר דיב הקדצבש רבד לכב
 םלוכש בל תבידנו הנידע התיהש ד"יה רתסא תרמ הללוהמה ותיער רדהנה

 קר ראשנ וינבמ .האושב ופסנ ח"ויו ותשאו אוה .הדקוהב הילא וסחיתה

 ."יחיש קחצי רמ ונב

 קמ( 7

 רעפראְח לחצי
 םכיל .ש 6

 עדיש ינפמ דמולמכ בשחנ 'יהו ,ןיזדאר ידיסחמ ח"ת תיבה לעב

 דמלו ד"מהיב ישבוחמ 'יה ,א"לרת תנשב דארגינראטב דלונ .הנידמה תפש

 .אקארקמ רפוס ןועמש יבר ןואגה לש ונב רפוס םנוב יבר ג"הרה לצא
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 םיקודאה םידוהיה ךותמ רחבנו דבכנ רחוס 'יהו בושאמאטמ השא אשנ
 "יריעה תצעומ רבחל

 יחרזמה יגיהנממ קעוואלצאלוומ יקסניזוב לאלצב 'רל אישה הנשוש ותב

 םהו ,תימלועה יחרזמה יגיהנממ םש אוהו י"אל כ"חא הלעש ,אינלופב
 .י"אל המחלמה םדוק והולעה

 םש ,ונתחו ותב תיבב םילשוריב ררוגתה וייחל תונורחאה םינש ד"כב

 דמלו ,םירחסמב דורט 'יה אל יכ ,וירוענ ימיבכ הרותה לע תבשל ךישמה
 ,ץרא ךרדו הרות וכותב גזמש שיא 'יה .וקוח םחל 'יה ימויה ףד ,הדיקשב

 םינינפ הלעה םעפ לכב יכ ותביבסב אצמהל םיענ 'יהו ,האנ החיש שיאו

 שדוחב הבוט הבישב רטפנ .אינלופ ייחמ תונתרכז רפיסו הרותה רצואמ

 .ט"ישת רייא

 הור-- רבו

 רעגניו םולש
 םכיל .ש 6

 א'צרת תנשבו ,וואשאמאטל הכומסה ןאכאר רפכב רדש ץיוואבארג דילי

 אוה .שפנה ןידעו םימש אריו דיסח גלפומ ינרות .וואשאמאטב בשייתה
 לעב 'יה אוה .התמגוד התיה אל טעמכש ,תיאליע תומד ותוישיאב םליג

 בובלל עסונ עובשה בור טעמכ 'יה ורחסמ ילגרלש חמק רחוסו םייחר
 אל .רוביצב הלפת ללפתהלמ םוי רסח אלו הרותל םיתע עבק לבא ,ץיבוהורדו
 טעממ 'יהו דאמ ולצא שדקומ 'יה ןמזה יכ ,תירובצ הדובע םושב לבח חקל
 ,תפומל םיחרוא-סינכמ לעבו הקדצ לעב 'יה לבא ,תקולחממ חרובו רובידב

 רזע ימלו ,דסח תלימג הולה ימל ,דסח שרודו קקזנ לכל חותפ 'יה ותיב
 אלש יחרפו יחראה ומע ודעסי אלש הדועסל ומצע בשי אל אוה .הקדצב

 אל שיא םושו ורדרדתה דונדנהו תוינעה תמחמש ולא אקוודו ,ןילופב ורסח
 םע דחיב ט"ויו תבש לכב ויחרואמ ויהו ותיב לא םפסא אוה םלבקל הצר

 .דחא ןחלש לע בי"ב

 רדוסמ 'יהש ,רפכה תא בזע םרובעבו וינב ךוניח דעב ושפנ רסמ

 םוש ולצא רקי 'יה אלו ,תורישע ול העיפשהש העובק הסנרפב םש
 עבק וז הנווכלו ,תודיסחו הרותב ולדגי וינבש ידכב ןוממ וא אחריט
 וילע השענש םגה | זנאצ-בונישעיצ םידיסחה תיב לצא ותלפת תיב

 ,ורוגמ םוקממ םהל ךייתשהש םידיסח םע ללפתהל םוקמ עבקיש לודג ץחל

 עובקלו הסנרפ בוזעל יתזעונ םא רמאו ,רבד םוש לע טיבה אל אוה לבא
 םוקמ ירובע האור ינניא ןוגה ךוניח ינבל תתל ידכ בושאמאטב יתריד
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 םשש בונישעיצמ ר"ומדא לצא קר  תוינחורב קבדתהלו ללפתהל רחא
 ךרדב ינב וכלי הז ידי לעש ינא חוטבש תודיסחו הרותה םוקמ אוה

 ידיסח לש ד"מהיב ישבוחמ ,םימש תאריו הרותב םיניוצמ ויה וינב ,רשיה

 .זנאצ
 'ר ונתחו עשטלאבו הכלמ ויתונבו ץרפו הנוי וינבו ותשאו אוה

 קר .ד"יה ,םשה שודיק לע וגרהנ םלוכ ,םלחמ גרעבנייטש לאימחרי
 .לארשי ץראב אצמנו םייחב סנ ךרדב ראשנ יבצ םהרבא ונב

 א - רי בא

 רנארב ןושרג
 טפיל .ש 68

 ליצעג ןב לידנעמ השמ לש ורוכב ונב ןמלז המלש 'ר ח"הרה ןב

 האריו הרותב ומצע םלתשה ןמלו ,טושפ שיא לבא רישע היה אוה .דנארב

 יבצ 'ר ברה תב השאל חקלו הסחוימ החפשממ ךודיש ומע השע ןכ לע

 ףסוי 'ר ןואגה ןב בורגאמ ד"באר ןייטשפע
 לע ףסוי יזנג לעב ןאריזוא ק"דבא ןייטשפע
 .םידגמ ירפהמ תללוכ החיתפה

 תוחוכב ותודלימ ןנוחמ 'יה ןושרג
 ןונשו ףירח 'יה ,ללכה ןמ םיאצוי תונורשכו
 םלוכ לעו ,הקומעהו הריהמה ותסיפתב ןיוצמו

 רמגשכ .המוצע הדיקשו אלפנ ןורכזב ךרבתמ 'יה

 םלתשה םשו בונאשעיצד לעביטשל סנכנ רדחה

 ךנחתנו לדגתנ אוה ,תודיסחו הרותב ומצע

 עסנ .תובישיל ועסנ םהשכו ,ברה ינב םע דחיב

 'ר צ"הרה ודוד רג םשש לאפאנראטל אוה םג

 לצא דמלו ,בולזאקמ ר"ומדא חקור ריאמ
 שינאמ םחנמ דוד יבר ןואגה םשמ ד"באה

 ''הו ,ורשה תלצבח ת"וש ס"חמ ל"ז דבאב | דנארב ןמלז המלש ר"ב ןושרג

 רזחשכ ,לפלופמו ףירח ,םיניוצמה וידימלתמ ד"צרת תנשב םוליצ
 לעביטש לש ןחה ינבאמ דחא 'יה בושאמאטל

 םע דחיב גרהנ םשו אציבזיאמ השא אשנ המחלמה םדוק בונישעיצ ידיסח

 ש"ריו הרותב גלפומ 'יהש ילאדוי ןטקה ויחא םג .הבוטל רכזי ותחפשמ
 .ד"יה םלוכ ודבאנש םימימתהו םירקיה ויבא תיב לכו לעביטשב םידיסחהמו

 הורכבו



 225 ןילבולד-בושאמוט ק"קל ןורכז

 טראהטוג יכררמ בקעי
 טכיל .ש

 אלמו ססות ,שעמה ריבכו ץרמ אלמ ,ץינזאק דיסח הרות ןב ךרבא
 .הרותה דומיל תצפהו תדה קוזיחל שעמו הלועפל ךורד דימת ,םייח

 בושאמאט תונבמ חקל אל םג ףאו בושאמוט דילי 'יה אל אוה

 בשייתה ,ןיזדאר ידיסח יקיתומ םילעחמ טימאס יכדרמ 'ר ונתוח קר ,השאל
 ףכיתו ,קאבאט לש תונח חותפל תושר לביקש ורחסמ לגרל בושאמאטב

 זנאצ ידיסח תיב לש תודיסחהו חורה יליצא לש אתורבחהל ומצע בלתשה
 לש הטמה 'יה םשש ל"ז בונישעיצמ ר"ומדאב ותמשנ ימינ לכב ומצע קבדו
 הלועפל סנכנ .ריעב םידרחה בצמ רופישו הרותה ןרק תמרה ןעמל הדובע

 תונבל רפסה תיב םויקו תודסיתהל הברה רזעו הדוגאה לש ךוניחה הדשב
 עצבל ידכב השק רבד םוש םרובעב 'יהי אלש םירוחבה ךירדהו בקעי תיב
 .הז ןינעב תפומל םהל 'יה אוהש ,השודקו הבגשנ הרטמ

 וללה תונוכתה לכ ,השעמ ריהמו הבשחמב קימעמ .העונתה לקו זירז

 ידומעמ 'יה .הרותה דודג יצולח לש הנושאר הרושב ףכית והודימעה

 םידרחה תוחוכ רוציבו קוזיחל הברה רזעו םיריעצהו הדוגאה לש ךותה

 םיבושח רתוי ולצא ויה ד"מהיבה ישבוחו ידרחה רוביצה תויעב .ריעב
 .יטרפה ותיב יכרוצ רשאמ

 רימדאלב ובשייתהו ונריע ונתוח םע דחיב בזע המחלמה ץורפב
 .ד"יה ,האושהב ופסנ םשו תינילאווה

 הא - ר"ל בו

 טסקא המלש

 מכיל .ש 90

 וירוענמ .בושאמאטמ ,לעדא תב ארבאד ,השא אשנש דארגינראט דילי

 ק"הרה ונב לצב כ"חאו ,אוואנישמ לאקזחי ירבד לעב ק"הרה לצב ףפותסה

 יבר צ"הגה תא ואיבהש ולא ןמ 'יה אוהו ,בונישעיצמ החמש ירבד לעב
 ,בושאמאטב בשייתהל ,בונישעיצמ האישנ יבד אנתח ל"צז שיבייל 'ירא
 .וושרדמ תיב יללפתממו םיבהלנה וידיסחמ 'יהו

 יה ותמימתו ותארי ,םיקלא אריו םימת שיא 'יה טסקא המלש יבר

 .השעמ ישנאו םידיסח םיבוהא םלוכ ,םילודג ח"ת םינבל הכזו ,תפומל

 ס'ירכז לאקזחי ארקנ 'יהש רעטופ אגרש לאקזחי 'ר ונתח תא ריכזהל יאדכ
 השמ יבר וינבו ,ונריעב םיבושחהמ יתימא ש"ריו םוצע ח"ת ךרבא 'יהש

 ,ךורב ,אגרש לאקזחי ,עשוהי ,ילאקיסמ גרעבנעטאר עלעסאי 'ר ברה ןתח
 אלש ונאצ ד"מהיבב םירוחבה םע דמל ,אלפנ ןקמעו םוצע ח"ת 'יה אוה
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 ןבה קר ,האושב ופסנ םלוכ תחא תב דועו ,דוד ןתנ ריעצה ונבו ,רכשב

 .י"אב אצמנו הטילפל ראשנ טסקא ףסוי 'ר רוכבה
 ותיב .האמחל תשורח תיב ול היהו ,םייחר הנב ,ורחסמב חילצה אוה

 שמש םוחנ 'ר גרהנש רחא .דסחו הקדצ תולועפל החורל החותפ התיה

 ידוהיה בושיה ירמגל לסוחש דע ראשנש ריעב ידיחיה ןינמה ולצא םייקתה

 םינלופה וינכש י"ע הלגתנש רקנובב ואבחתה ותחפשממ קלח .בושמוטב
 .ד"יה .םוקמה לע םלוכ וגרהנו ,רורחשה םדוק םידחא םימי

 הא - "קה -- בו

 ןייטשרלאג סחניפ
 יקסיומאז .ש 6

 ,םולשת תלבק אלל ותנמוא השעש דבוכמו קיתו להומ ,םילעח ידיסחמ

 וידכנו ונב ,םלוכ לע בוהא 'יהו קיטילָאפ םושב ברעתה אלש עונצ שיא 'יה

 .לארשיב תעכ םיאצמנ םהמו איסורל וטלמנ

 הא - רבא

 יולה ףםוי ר"ב גנידלעו לאומש
 דמל .ש 6

 תודמ לעב ,רימזאק-ץלעיק ח"היבב ללפתה ,ידיסח שיאו האובתב רחוס
 ןמאנ ,קהבומ ןקסעו ירוביצ שיא ,חקפו םכח ,חורה ליצאו שפנ רקי ,תוימורת

 ודחאתהו וגזמתה ולצא ןכא ,םיידגנ םיראות םה הרואכלש -- ותדעב דבכנו

 ןקסע 'יהש ,הבר תוירחאבו תונמאנב רוביצה תא תריש יכ ,האלפנ הינמרוהב

 תאו ותוישיא תא וכירעה םיגוחה לכו הגלפמ םושל ךייתשה אל ןופצמ לעב
 רשוי תא ריכה יתרבחו ירחסמ עגמב ותא אבש ימ לכו ,תירובצה ותלועפ

 רבחו ,הלהקה סנרפ ,םירחוסה ןוגרא יגיהנממ 'יה .והודביכו והוריקוהו ויתולעמ
 השק קבאמ םש להינו ,ויחלושל ןמאנ ריצ 'יה ,םיסמה תכרעהל יחרזאה דעוב

 םיסמה תלדגה דגנ םחל ,םידוהיה דגנ ושע םינלופהש תוילפהו םיחופיקה דגנ
 ביבח 'יה ,םידוהיה יחרזא תוכז לע ללכב ןגהו ,םידוהיה םירחוס ןובשח לע
 .םיטרפה םהיטבלו םהיקסעב ומע וצעייתה הברהו ריעה לכב ץרענו

 םיסורה םתירב ילעבל םייעובשל הורסמו םיינמרגה י"ע ונריע השבכנשכ
 ושריגש רחאו ,בוקילוקל רוגל ורבע םשמו ,אקסור אווארל ב"ב םע טלמנ
 םש רטפנו לאפינראט לצא ןאריזוא ריעב ותריד עבק ריביסל ןילופ ידוהי

 .א"שת תנש ןושחרמ ח"יב
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 שודיק לע הפרשנ יכדרמ יאמש 'ר תב לרעפ אדלאג הדובכה ותשא
 םנתח .דארבינסארקב 'ימי ימדב הרטפנ יליער תרמ ותב .ץיזלעבב םשה

 -ינסארקב םיבושחה םיתב ילעבמ ,רעטאלג יולה סחנפ ר"ב עשוהי 'ר דבכנה
 םירמ האל םהיתונבו ,הבחר דיב רוביצה לועב אשנ בל בידנו עוש ,דארב
 שודיק לע וגרהנ אבא םהרבא ונבו אשענ אגיפ ותב ,'ינשה ותשאו ,לטיגו

 לבקל בריסש יפל .ססה י"ע ןאירזואב גרהנ רעטאלג עשוהי .ד"יה ,םשה
 תונש לכ ךשמ אבחתמ 'יה אבא םהרבא ונב .םידוהיה תצעומ שאר תונמתה

 עבראו ,םישנא תוירישע דוע םע דחיב בושטאלז ריעל ךומס רקנובב המחלמה
 וירבחמ דחא דעב הפוחד האופר ימס תונקל אצי רורחשה םדוק תועובש

 רפרפמ ודועבו ,ינלופ יוג י"ע ויבגמ הרונ ותריזחב .סופיטה תלחמב בכשש
 .ד"יה ,ונועש חקיל ודי ךתחו וישובלמ ונממ טישפה ומדב

 יאמשו ,הניטנגראל המחלמה ינפל רגיהש ,ףסוי םייחל וראשנ וינבמ

 שיו בושאמאט ישנא ןיב םיקיתוה םיליעפהמ דחא אוהו קראי אונב אצמנש
 .רפסה תספדהב בושח קלח ול

 ילככמ(9 2

 לוטש רטלא
 דמל .ש 6

 רבחו ,הדוגאה ריצכ ריעה תצעומב רבח ,זלעב ידיסחמ .םיגד רחוס
 זלעב עזגמ םיקידצה ונסכאתה ולצא ,חרוא סינכמ לעב ,הרות דומלתה דעול

 ונבו ,בובלמ ןרהא םוחנ יבר וינבו בורגאממ ר*ומדא חקור שיביל 'ירא יבר
 .ויכמותמו בוטישעיצמ ברה יברוקממ 'יה .אווארמ לישעה עשוהי םהרבא יבר
 .ד"יה האושה ימיב ודבאנ ב"בו אוה

 ןיב דבוכמ םוקמ ספותו ,הפיחב רדו לצינ 'יחיש ב"בו רזוע 'ר ונב
 .בושאמאט ינב ןוגריאל דעוה רבחו בושאמאט יאצוי

 הא - ל -בו

 ררופש השונ
 דמל .ש 6

 ןב 'יה םהרבא 'ר ויבא .השעמ ישנאו םידיסח ,הדובכ החפשממ ואצומ
 רטפנ ,ררופש סחנפ 'רו ףסוי יכדרמ 'ר יחא בושאמאטב תוקיתוה תוחפשמל
 םע הראשנ ,דארגינראטמ םיובדלאג תחפשממ לטיג תרמ ומא .וימי ימדב
 ירבד לעב ק"הגה ורצחל םפסאו ,ןטק דלי ןיידע 'יה השמו םינטק םימותי
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 בורקו דארגינראט דילי כ"ג 'יה םייח ירבדה ק"הגה ויבאש .,אוואנישמ לאקזחי

 ךנחתנו אוואנישמ ברה תיבב לדגתנ השמ .םיובדלאג תחפשמ םע החפשמ
 רענידאמ ףלאוו ארקנה ןאמרעביל באז 'ר תב הנח תרמ השא אשנו ,ותארשהב
 הסינו בושאמאטב בשייתה הנתחה רחא .אוואניש"זנָאצ ידיסחמ ,בושאמאטמ

 התיהש ,םיצעו תורעי רחסמב ןאמרעביל השמ 'ר וסיג םע דחיב ולזמ תא

 הלעתנו םרחסמב וחילצה ףכיתו ,בושאמאטב םילודגה הלכלכה יפנעמ דחא
 ךייתשה אוה ,רעדנאלב לש הירסנמה םיפתוש דוע םע ונקש דע הנשל הנשמ

 ברעתה אל לבא ,ריעבש בוט רבד לכל ףתתשהו ותחפשמ לככ ןיזדאר ידיסחל
 ןפואבו ,ונוממב קר ופוגב תירוביצ הדובעב לבח תחקל הצר אלו קיטילאפב

 םע דסחו הקדצ תושְעל הברה ,הונעו תוטשפב ע"א גהנ אוה ,רתסהו עונצ

 םכח ,שפנה ןידעו תודמ לעב שיא 'יהו ,הבחר דיב םיכרצנב ךמת ,תלוזה

 לכ םע טלמנו הכז אוה ,ריעב םידבכנה םיתב ילעבה ןיב בשחנ 'יהו ,חקיפו

 ."ינמרגב רטפנ ריביסמ ותריזחחב .ריביסל ושרוג םשמו ,אווארל ותיב ינב

 .ןסינ ו"כ הרטפנ הנח תרמ ותשא

 .ןעזדלעפ הנויו רעטנרעליג הנוי וינתחו אנינח ונב קראיונב םיאצמנ ח"וימ

 יאצוי ןיב דבוכמ םוקמ םיספות םהו ,אדאנאק אטנאראטב רד לשריה ונבו

 .וואשאמאט

 ירקככמ₪

 רעוננרעליג יכררו

 דמל .ש 9

 ילשריה 'ר ויבא .הלוגד החפשמל ןב ,רוד רודמ ונריע דילי אוה

 ח"הרה ןב ,ונריעב קסירט ידיסח ילודגמ ,ריעב רבד םש 'יה רעטנרעליג
 ,בושאמאטמ רעטנרעליג שריה יבר קידצה ברה ןב רעטנרעליג 'ילא השמ 'ר

 ותיב ןמאנ ,רעוואשאמאט שריה יבר םשב עדונה םסרופמה צ"הה לש וסיג
 ,הלהללצז ןילבולמ הזוחהל םהינש ועסנ םהימולע ימיבו ,קצאקמ יברה לש

 שריה 'ר .הוה ךכו ,ולשמ וכרדל דחא לכ הנופ ם"ייבצ ינשה םהילע רמאו

 ידיסחמ השענ רעטנרעליג שריה 'רו ,קצוקדאחסישרפ יפירחמ השענ רעוואשאמאט
 .ה"הללצז אטפאמ ק"הרהו קסילערטסמ ירוא 'ר

 בושיבירוהמ הנוי באז 'ר ודוד תב ד"יה ליכער הרובד תרמ ותשא
 ,ופכ עיגימ הנהנו רשיו םת שיא ,חמק רחוס 'יה יכדרמ 'ר .קסירט ידיסחמ

 'ך צ"הה לצב םיפפותסמה קסירט ידיסח יבושחמ 'יהו ,ןטשפו בוט ידוהי
 וליבוה םיצאנהו בושאמאטב וראשנ םה .ה"הללצז ןילבולמ יקסרבט ילהשמ

 תועובשד 'א םויב םשה שודיק לע ופרשנ םשו ץיזלעבל םשמו בונישעיצל םתוא
 .ב"שת תנש
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 ינדמל ךרבא ,ליוולעוו 'ר ונתחו דבכוי ותב ,ב"בו 'ילא השמ 'ר ונב
 -ןב 'ר תשא ה"ע אזיור ותב .ד"יה האושה ימיב וגרהנ ב"בו ,אשירמ ידיסחו
 .םימואת תדילב הרטפנ רעצירפש ןויצ

 ה"ע ררופש השמ 'ר ח"הרה ןתח הנוי 'ר ונב םיכורא םייחל ולוצינ
 תאצוהל עייסו קראיונב ונריע יטילפ ןיבמ םיבושחהמ דחא אוהש ,'יחיש ב'בו
 .'יחיש ןויצ ןב 'ר ונתח ינבו ,יחכונה רפסה

 ירלכמ9 7

 וייטשלעטרעמ ןהכה הירא ר"ב לאימחרי

 דמל .ש 6

 םידקהש שיא ,יניע דגנל תדמוע העונצה ותומד ,רחוסו ,רימזאק דיסח
 ויתודמבו םיעונצהו םיטקשה םייח תוכולהתב 'יה אלפנ ,םדא לכל םולש

 בטימ יפל דבועמ וא ועבטב םא ןקתש ,ןח תונעו דובכ רמוא ולוכ ,תוימורתה

 .תקולחמ וא קיטילאפב ברעתה אל ,ונושלו ויפב ריהז .תודיסחהו רסומה תודימ

 "יה ירדח ,דחא גג תחת ותוניכשב יתרג ינא .וינב ךוניחל ולוכ רסמתה

 ויתודמ הפי ויתרכה ,עמשנ 'יה לק שחר לכש ,םישרק לש ריקב יתיבמ לדבומ
 רהוטו קוקז ולוכ 'יה תוימינפבש יתיארו ,ןוילעה שובל ומצעמ קרזש העשב

 ארמגה ןחלב ןגנתמה ולוקו ,תרחואמ העש דע דמול 'יה הליל לכב ,תודימה

 .םיכוראה ףרוח ילילו דעומו תבש ימיב דוחיב יבבל יקמעל רדוח 'יה

 ר"ומדא שיביל 'ר ק"הרהל רשקתנ ןייטשלעמרעמ לבייל 'ירא רוכבה ונב

 םירוחבה יבוטמ 'יה ,הריעצה ושפנ לש טהלה לכב וילא ךשמנו ,בונישעיצמ

 בל בידנ ,םירוחבה ינפל םירועיש הצרהש ןדמל 'יה ,בונישעיצ לעביטשב
 .אקסור אווארמ השא אשנו ,ונריעב י"אצ ישארמ ,ןקסעו

 לעבייל ונבו ,ב"וש ןויצ ןב 'ר ח"הרה תב דבכוי ותשאו לאימחרי 'ר
 .ד"יה ,םינמרגה י"ע וגרהנ 'יח םתבו

 וימי ימדב רטפנו י"אל ולע ב"בו אוה ,ינרות ךרבא ,לאומש םנב לצינ

 .הפיחב

 א-ג

 וארפאש םהרבא ר"ב לאוי בקעי

 דמל .ש 6

 יירישעו ריעה ידבכנמ 'יה ,רערעל ףלאוו 'ר ריבגה ןתח ,קינשארק דילי

 תאריו הרות לש תיב 'יה ותיב ,ןותמו עונצ שיא ,רוג ידיסח יבושחמו
 ונב םע דחיב 'יה אוה /ד יכרדב וכלה וינתחו ויתונבו וינב לכ ,םימש

 ,לאקיסמ ץנארק ליווניז 'ר ןתח -- ,ד"יה ןארפאש לכימ לאיחי 'ר ריעצה



 תרקי תנפ 200

 לש פ"העו רבח -- ,ויתוכלהב ריהזו 'ד רבדל דרח ,םיקסע שיאו עודי ח'ת

 תצעומב רבח 'יהש לכימ 'רו ,לאקיסל וחרב המחלמה ימיב .הדוגאה רדח
 ויבא תאו ,םוקמה לע הרונ .ס.סל םידוהימ המישר תתל בריסו םידוהיה

 .םשה שודיק תוכלהב קסע עסנש םדוקו ץיזלעבל וליבוה
 האל תרמ :ויתונב .ןארפאש םהרבא ומשו קינשארקב ןב ול 'יה דוע

 ימיב רטפנו רוג ידיסח יכרבא יפירחמ 'יה אוה ,ןהכה לרעפ דוד 'ר ונתחו

 ; אציבזיאב ד"יה ב"בו ןייטשלימ אדוי 'ר ונתחו אחינ תרמ ; ד"יה ב"בו ,וימולע
 .ןאמרעדיב לאקזחי םהרבא 'ר ונתחו הרש 'יח תרמ

 ,ןארפאש עשוהי וידכנ וראשנו ,םשה שודיק לע וגרהנ םלוכ טעמכ
 .רחל יבצו החונמ ןב דוד ,לעפמעטס לאיתוקיו הרש

 א = יל בא

 ו\אטרעריב לאקזחי םהרבא

 דמל .ש 6

 ןואגהב אנשטנעל ק"דבא עשוהי םייח 'ר גיהרהב השמ לארשי ברה ןב

 מ"גהב ארפס לע ד"ירהמ תוהגה לעב דארגעשיוו ץינזאק ק"דבא דוד בקעי 'ר

 לאקזחי ןתנ 'ר מ"גה ןתחו ,ידוהיה דימלת אטילד שטירזעממ רסיא לארשי
 ןב ןתנ תיראש ס"חמ לימארבאד ק"דבא ןתנ 'ר ןואגהב ,החמש מ"גהב ץינזאקמ

 יניגמ לעב הלוגה רואמ ןואגה דכנ ס"ש לע עשוהי ינפ ס"חמ ןואגה וניבר
 ןואגה דכנו ל"ז י"ראהל ירישעה רוד 'יה ןתנ 'ר ברהו ,אקארק ק"דבא המלש

 .בובל ןילבול ק"דבא החמש 'ר

 ףירח שריה יבצ יבר ןואגהל מ"ב תכסמ לע תועושי סוכ רפס ףוסב
 םשב ,רבחמ לש וסוחי רדס לע סרטנוק השמ לארשי יברמ אצמנ טאטשרבלהמ
 תויחמומו תואיקב הארמו תוחפשמ הברה לש םסוחי רדס ףיקמו ,"שרוש תריפצ,

 םיברה ויתועט לע הארמו ןהוזלכימ ברה םע הברה לפלפמו ,ןיסחויה הדשב

 .ורמוא םשב רבד בותכל ותוריהז-יאו ,סוחיה רדס תעידיב

 ק"דבא ןתנ 'ר ןואגה וניקזל ןתנ תיראש ת"וש רפס רואל איצוה אוה
 .םידדצה לכמ וסוחי סיפדה םשו (ז"סרת אשראוו) עשוהי ינפה ןב לימארבאד

 ליוונייז לאומש סחנפ 'ר ל"והש זראבזמ באז 'ר ק"הרהל אתיירואד ןיזר רפסבו

 השמ לארשי 'ר ק"שנב ינברהל הדות תרכזמ םש אצמנ ,ג"סרת אשראוו ,ןהכה
 הברהב יל עייסו ,זלה י"תכה יל עיגה ודימ רשא ,אנשטנעל ק"דבא י"חר ג"הרהב

 .ונממ אוה בורה רשא ההגהב ןהו הקתעהב ןה םירבד

 הרותל אנשטנעלב ד"בא ברה וניקזו ויבא לצא ךנחתנ לאקזחי םהרבא 'ר

 אשנ ,םילודג ןבל תואיכ חור-יסכנ ריתע אבר ארפסו תולוכשא שיא 'יהו תודיסחו
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 גהנמכ .בושאמאטב םידבכנה םיריבגהמ ןארפאש לאוי 'ר תב הרש תרמ השא
 חכ הסנ כ"חאו ,הרותב קסעו ונתוח ןחלש לע תונוזמ לכא ותעשב םוקמה

 רוגס שיא 'יה ,רוג רצחל בורקו סוחיה ילודגמ תיליצא החפשמ ןבכ .יאמצעה
 הדוגאה תעונת תדובעב לבח חקלש הזמ ץוח .םצמוצמה וגוחב ולוכ זכורמו
 ףאו ,הוצמ תמחלמ תניחבב ולצא 'יהש ,בקעי תיבו הרותה ידוסי 'יתודסומו

 תדובעו ללכה ינינעב ברעתה אל ,הרותה ידוסי רדח להנמכ שמיש רצק ןמז
 ויהש ,השמ לארשיו עשוהי םייח וינב ינש ךוניחב עקש וצרמו וחכ לכ ,רוביצה
 םרמשו םיבוט יכה םידמלמל םרסמ ,ללכהמ םיאצוי תונורשכ ילעב םתודלימ

 ק"כ לוגדה גיהנמה תארשהב בונישעיצ"זנאצ לעביטשב וכנחתנו ,ןמזה יעגפמ
 .בושאמאטב ד"באו בונישעיצמ ר"ומדא ל"צז ןיבור שיביל 'ר צ"הרה

 םוחקלו עשוהי םייח ונב תאו ותוא וספת ונריעל הינמרג תולייח ושלפשכ

 תוכיראב ראובמכ םיסנ יסנב ולצינו ,בולסורעי דע םתוא וליבוהו היבשב
 וטלמנ בושאמאטל הרזח םבושב ,595-584 םידומעב "ךוב רוכזי רעווָאשאמאט,ב
 ,הנוכיתה איזאב םתויהב רורחשה רחאו ,ריביס יקמעל וחלשנ ףוסבלו אווקלאזל

 תבט ט"י םויב הרש 'יח ותשאו .ב"שת תבט א"כ םויב לאקזחי םהרבא 'ר רטפנ
 יכרדב תכלל םיכישממו קראי וינב םיאצמנ ל"נה וינב .קראי וינ הפב ו"טשת
 .םינבומה לכב םתובא

 הירקבמ(9 7

 רעצנאג שריה יבצ

 דמל .ש %

 יבר ןואגה דימלת ןישערבעש דילי 'יה אוה .סעלעקלארשי שריה ארקנה
 גאדיש ימ 'יה אלש ינע דלי 'יהו ,ותודליב ויבאמ םתיתנ ,ק'ז ביל לאומש

 רחא .ד"מהיבב דומיל ללכל עיגהש דע ומצע עגי םיאמצע תוחוכבו ,וכוניחל

 ללפתה ,הרות לש הלהאב בשוי דימת 'יה אוהו מ"ומב הקסע ותשא ותנותח
 תירישע העש דע רקוב תונפל 4-3 העש ןמ דמול 'יה םשו בונישעיצ ח'יבב

 'ך תא ולאש תופסות ירבד וא ארמגב טשפב השקתמ 'יה רוחב םא .הלילב
 ליארהמ צ"הרה לש ןחלשל ךלהש העשב קר לעביטשה תא בזע אל אוה .שריה
 .וואשאמאטב ברו בונישעיצמ ר"ומדא ןיביר

 השא אשנ ,י"אצ יליעפו לעביטשה ירוחב בטיממ 'יה יכדרמ ודיחי ונב
 ידי לַע וגרהנ םלוכ .ח"תל ויתונב אישה .ץנימרעבליז תחפשממ וואשיבורהמ

 רועיש ידיגממ גיצנוא ןרהא 'ר דיסחה ג"הה ונתח ולצינ .ד"יה םיינמרגה
 ."יחיש ב"בו ,הפיחב ץינזיוו תמרב לארשי לחי תבישיב

 כ
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 רעלפעט לאוי ר"ב ןיטינב

 שטיוואבייל .י 8

 בבוחו הבשחמה שיאו קודקד ילעבמ דחא 'יה ,ליכשמו ח"ת ,רוג דיסח
 לבק םגו ,יחרזמה יגוחל ברקתהל רופלב תרהצה רחאל ופחד והזו .בהלנ ןויצ

 הרומ 'יה יכ ,הנבי -- תעדו הרות יחרזמ רדחב ארמג דמלמ רותב הרשמ
 ,הדוגאה יאנקמ ויה םבורש רוג דיסח ירתסד יתרתכ 'יהו .החמומ ךנחמו

 רפסה תיבו יחרזמה תא םהיניעב רישכהל המרג ותוישיאש הברה ויהו .יחרזמו
 יחרזמהמ אצי ףוסבלו ,רוג ידיסחו הדוגאה יגוחל דאמ ביאכה הז רבדו ,םהלש

 יתבה לכב קבדנש ודי בתכב םיברב ריהצהו ,יחרזמה רדחב ותרשמ בזעו

 תלהנה לצא רשכתנ וז הרהצה רחאו ,יחרזמל ותוכייתשה לע טרחתמש ,הלפת

 חור תרומל 'יהש רבד ,"הרותה ידוסי, הדוגאה רדחב דמלמל והולבקו ,הדוגאה

 לטבתנשכ .הדוגאה רדח תריתסל תוביסה תחא התיהו ,הדוגאה יגוחבש םינוציקה
 לש תונחלשהל ךלהו רוג ח"היבב ללפתה .יטרפ דמלמל השענ הדוגאה רדח

 ,ריעבש םיאנקה וזכרתה םשש ל"ז שיבייל 'ר צ"הרה בונישעיצמ ר"ומדאה

 .ד"יה ב"בו אוה גרהנ האושה ימיב .רוגו הדוגאהל רוסמ ולוכ חורב ברקתנו

 א = -בצ

 גולפ אדוהי לכי

 שטיוואבייל .י 8

 גלפומ ןדמל .רעזעלג לארשי 'ר תב לזייר ותשאו שטשאמאזמ יכדרמ 'ר ןב
 ןייטצה ,תודמול םע בלושמ ינדפק ידיסח סופיט 'יה ,תורנל ןתשרח ,רוג דיסח
 ידוסי רדח לש םידעוב ליעפ 'יה ,םיברב התצפהו הרותה דומילל קזח ןוצרב

 לכ תא לבקמ 'יה ,.םידימלתה ומצעב ןחב ,.ריעבש תובישיהו הדוגאהמ הרותה
 'יה אוה ,תודיסחו הרות לש המינ סינכמ 'יה ויתוחישב ,תופי םינפ רבסב םדא
 .רוגב ובר ינפ לבקל הנשב םיימעפ עסנש ונריעב רוג ידיסח ןיבמ ידיחיה

 ךרבא םילעחמ ןאמכאה רזעלא םייח ברהל תאשינ אחינ הריכבה ותב
 ד"באר ןאמכאה לאילמג יבר ג"הרה ןב ,םוצע ח"תו הלמה ןבומ אולמב ידיסח
 ול 'יה .בל בוטו דבכנ רחוסו ונריעב י"אצ יליעפמ ריאמ קחצי ונב .םילעחב
 .יכדרמו ילהמלש םינב ינשו אמעט תב דוע

 ףוסבלו ,םיסורל הורסמ םהו .םינמרגה י"ע המחלמה ימיב השבכנ ונריע

 ראשהל וא חורבל ,תושעל המ ריעב הכובמ התיהו ,םיינמרגל רוזחתש עדונ
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 ןתח אצי קוספה ול לפנו ,ל"ז א"רגהל סחוימה לרוג ליפה ,םינמרגה םע

 ושוכרו ונוה לכו ותיב ינב לכ תאו ומצע טילמהו ...התפוחמ הלכו ורדחמ

 תאזו ,איסור ןוכרד לביק אוה םלוא ,םיסורה שוביכ לבחב התיהש אקסור אווארל

 כ"חא לפנו ,ןילופ יטילפ ראשכ ריביס קמועל והוחלשי אלש תוכזה ול הנתנ
 לדנעמ םחנמ 'ר ונב קר ראשנו ,ב"בכ םע והוגרהו םינמרגה ימיב םעפה דוע

 .ןילרַאק ידיסח גוחל רשוקמש ידיסח ךרבא אוהו .המחלמה ינפל י"אל הלעש

 א. - רבא

 רעדנעלדעירפ לאימחרי ר"ב יתבש

 שפיוואבייל .י 8

 ,השרוב קצאלפמ ץניצ ףירח שיביל 'ר םשב עדונה ןואגה עזגמ רטוח

 -אוואניש ידיסחמ ,ל"ז ילעשוהי יברד ח"היבב ללפתה ,םינפ אושנו דבכנ שיא
 .דובכה ןמ חרובו ךרב לפשו ןתוונע ,תובוט תודמ לעבו חור רקי ,בונישעיצ

 הילאש אשידק הרבח לש יאבגה 'יה וינש בורו אשידק הרבחב קיתו ןקסע

 רזע הנושארה תימלועה המחלמה רחא .ונריעב םידבכנ םידיסחו ב"עב וכייתשה

 ותסנרפ .ת"תה רבזגכ םינש הברה שמישו הרות דומלתה תושדחתהל הברה

 ןתנ ז"כבו םירישעהמ 'יה אל לבא ,שודיקל תוניי השעו זוזג תונחמ התיה
 ביל ןועמש 'ר תב הכלמ תרמ ,ותשא טרפבו ,םיינעה תא בריקו לדל ומחלמ

 ירחבוממ יה יניס םנב .םיתינעתב םימעפ הברה תבשויו תקדצ התיהש ,לייאנאל

 .קודאה יליניס והוארקו ,ילעשוהי יברד ח'היבב דמח ירוחב

 ינשו תידוהי אדירפ ותבו ותשא ,ש"ת 'ב רדא ח"יב רטפנ יתבש 'ר

 רטפנ יניס ונב .ד"יה םינמרגה י"ע וגרהנ ליסוי הלעבו הרובד הרש ותבו ,הינב

 .ב"שת ןושחרמ ב"כ איסורב

 םינקסעמ דחא ףסוי םנב אצמנ הפב .השמו ליכער ותב םייחב וראשנ
 .בושאמאט יאצוי לש םיקיתוה

 ירמה

 לאט שצראה רוד
 שטיוואבייל .י 8

 -ץיוואבארגמ קאשצראה רזעלא 'ר ח"הרה ןב ,סוחיה ילודגמ ואצומ

 -ףאפעזוי ק"דבא קאטשצראה ףסוי םולש 'ר םסרופמה צ"הגה ןב ,שטשאמאז

 תופסותו דודל םינשוש ס"חמ ,.ערוגידאס ידיסח יבושחו ילודגמ ,ץיוואבארג

 ק"דבא רזעלא 'ר ג"הרהב ,םילהת לע 'ידוה לגד רפס רקיעה לע הבורמ
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 ןואגה דכנו ,אחסישרפמ ידוהיה ןב וויכעבמ 'ימחנ יבר ק"הרה דכנ ,ץיוואבארג

 קאטשראה ליצריה 'ר ג"הרה 'יה רזעלא 'ר לש ויחא .הדוהיב עדונ לעב
 .זדולב צ"ומ

 ערוגידאס תודיסחה טלש םשש קהבומ ידיסח תיבב ךנחתנ דוד יבר
 "הש .וחור ךלהמ לע ומתוח עיבטה הז חורו .טקשו תועינצב לכהש טלחהב
 .תודמ לעבו תכל ענצה

 וא .,בושאמאטמ לייאנאל ביל ןועמש 'ר תב אליב תרמ השא חקל אוה
 איהו ,וימולע ימיב רטפנ ביל ןועמש 'ר יכ ,אטאלז ותשא ןתח בוט רתוי

 לעביטשב ללפתה ,סעטאלז דוד וואשאמאטב והוארק ךכו תיבה תרקע התיה

 םולש יכדרמ ברה אלשימערפמ ר"ומדאשכ .םידיסחה ידבכנמ 'יהו ןיטאסיוה
 .ולש יאבגה בר ןמז 'יה ןילופל רזח ערוגידאסמ ףסוי

 ריביסל אבו לגלגתנ םשמו אווארל חרב בושאמאטמ םידוהיה בור ומכ
 ,.הניב הרש םתבו המלש םנב ולע י"אל .ותחפשמ לכו אוה לצינ הז ןפואבו
 הלעבו האל לחר ויתונבו ,רפסה תאצוהל עייסש ,'ירא ןועמש ונב םיאצמנ הפו
 .רערהעל 'ילא הלעבו אגיפ ,קינעקוס דוד

 .זיכשת ירשת ישכ אליב ותשאו ,ג"כשת כ"הוי רטפנ דוד 'ר

 הא - ר"ל -בו

 וייטשדלאג \הכה דוד ר"ב ךורב

 דמל .ש 6

 םיחר ,לודג ריבגו ןיטאסיוה דיסח ,סעשטייח לדוד 'ר לש םיריעצה וינבמ
 .(ןילבולמ יברה לש וניקז) רעוואקיל ליפאק יבר ק"הרה עזגמ ,ןנבר ריקומו

 לדגי תונורשכה-ךורב 'יהש ךורב ונבש ידכב תואצוה םוש לע סח אל ויבא

 ,םיקחרממ יקצאק דיסח קהבומ ח"ת ורכש טרעבול לאומש 'ר םע דחיבו ,ח"תל
 וחילצהו ולדגו .טרעבול ריאמ קחציו ןייטשדלָאג ךורב ,םהינב ינש םע קר דמלש
 ר"ומדא תצע פ"ע .ויתולעמבו ותונדמלב ריעב םיניוצמה םירוחבהמ 'יה ךורבו
 ןתח ,ןיטאסיוהמ ןהכ םוחנ 'ר ג"הרה תב הרש תרמ ותשא תא אשנ ןיטאסיוה
 .רעצירוק סחניפ יבר ק"הרה דכנ ןיזור ק"דבא אריפש עשוהי ג"הרה

 ,ןיטאסיוה רצחב םיברוקמהמ .םוצע ןדמלו קהבומ ח"ת 'יה םוחנ 'ר
 ר"ומדא ויבא תיבב וינבקעי 'ר ברה לש דמלמה 'יה ותוכרבא ימיב דועו
 מ"ר 'יהו ןעיוול טלמנ המחלמה רחא .ץיניליקימב בר 'יה בר ןמז .שאהובמ
 ,ןיטאסיוהמ ר"ומדאה לש ותארשהב הנגראתנש ,ןעיווב הרות רוא תבישיב
 .ש"יותב םיגלפומ םידימלת דימעהו

 אוה ,תודיסחו הרותב הלָעתנ םשו ונתוח ןחלש לע תונוזמ לכא ךורב 'ר
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 תודימ לעב ,תכל ענצהו ןתוונע רבג ,תידיסח שפנ לעב ןדמלו ח"ת 'יה

 'יהו םידלידתכירב החפשמב לפוטמ ותויה תורמלו הרות דומלל בהא ,תופורצ
 'יה ארמג דמול 'יהשכו ,םיעובקה וירועיש לטיב אל תאז לכב ,ותסנרפב דורט

 .ותיב תוניפ לכב דהדהתהו ברעו לולצ ולוק

 יעושעש הרותה דומיל 'יה ריביס תולגבו אווארב דנו ענ 'יהשכ םג

 םיברב ת"פגב עובק רועיש םש הצרהו ןילרעבב בר 'יה איסורמ רזחשכ ,ושפנ
 לכב דמל טעמכ ,הסנרפ לוע וילע 'יה אלשכ הפב ותויהבו ,םויו םוי לכב

 .ותויח והזש רמאו ,םיאפורה תרהזא תורמל הלילב תרחואמ העש דע םוי

 ,עבשה רדס יפל שודקה ח"הוא םיברב תועיבקב דמל ותורחב ימי רחשמ
 דע דמל ,םיטפשמ ורתי חלשב תוישרפב טרפבו ,העשה רחאתנ םא וליפא

 .הרדסה םילשהש דע ,הלילב 2
 ותלפת ,יבבל חסונו םיענו ברע לוק םע ידיסח הלפת לעב 'יה אוה

 להקהו ויעמוש בל ררוע הביתה ינפל רבוע 'יהשכו תוקיתמו תושגרתהב התיה
 'יה לעביטשה .םיארונ םימיב םיפסומ לעב 'יהו .ותובהלתהל ףרטצמו שגרתמ
 'יה ינחור גונעת .תודיסחב חחושל וא דומלל םש בהא אוה ,ויח רוקמכ ולצא

 הנומאו תומימת אלמ 'יהש םיקידצמ םירופיס וא תודיסח רבדמ אוהשכ ןיזאהל

 הנכהב ולצא תרכנ התיה תדחוימ הדובע .תיאליע אריואל ךסינכהש ,הטושפ
 "ה ורחסמ ,םדא לכ םע ץרא ךרדו סומינב גהנתה .הנווכב המייקל הוצמל

 ותמשנו ובבל תנידע תא ריכהו האר ותא עגמב אבש ימו ,רשויו הנומאב
 .תראפתו תוליצא הרמא ותושי לכ .תידיסחה

 תבשוימ העדב ןילקורבב ח"כשת ןושחרמ 'כ םויב ה"ע ליגב רטפנ אוה

 תודיסחה ךרדו 'ה ךרד רומשל םוויצו וידכנו וינב בבוסמ אוהשכ ,הלולצו
 .םיקידצ תנומאב קיזחהלו

 וגרהנ םלוכ ,עשילאו ,דוד ,ייח םהידליו הרש ותשא וראשנ בושאמאטב

 .ד"יה םינמרגה י"ַע
 לשיפ ברה הלעבו אגיפ ותבו ,םוחנ ,קיזיא קחצי ,עשוהי וינב ולוצינ

 .ט"חלבי םהיבא תובקעב םיכלוה םלוכ .טדראה

 במ

 ראס ךינעה
 ירוא לאקזחי 6

 יה ויבא .שטשאמאז דילי 'יה .המלש ר"ב ךינעה ךונח 'ר אלמה ומש
 יכדרמ 'ר תב רתסא אדניה תרמ בושאמאטמ השא אשנ ,ןיזדאר ידיסחמ
 'ר יברה לצא םיברוקמהמ ,טהול שא יאזנאצ דיסח ,(ןבלחה) ןַאמטרעוו ףסוי
 ףרחבו .השעמ ישנאמ בהלנ דיסח 'יה אוה ,אוואנישו זנַאצל וחקל אוהו ,ילעשוהי
 'ר ונתח .ריעב ונגריאש הירפסה ףרשו ,ונריעב םיליכשמה דגנכ םחל ושפנ
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 ונממ עפשוהו .יתודיסחה טהלה ונממ שריו ונתוח לצא וכונח לביק ךינעה
 דיגנ "ה אל יכ םאו ,שיגרו םח ידוהי בל לעב 'יה .ויתובקעב ךלהו הברה

 ,םידעומ וא םירופ טרפבו ארגפד אמוי לכבו ,החמשב 'יה דימת לבא .רישעו

 ךלה ,הבוט לעבו יממע שיא 'יה ועבטב ,חמשמהו ידיסחה ןדקרה אוה 'יה
 "יה ונקז ,בוט רבד לכל הנענו ,םיבוט ינב םיינע דעב תובדנ ץבקל ריעב

 תריסמ ול 'יה ,ריעה ושבכ רעלאה לארנג לש תולייחשכו ,ויתודמ יפ לע דרוי
 ןינמ לע רומשל םשפנ ורסמש םידיחיהמ 'יה אוה ,ונקז תא וצצקי אלש שפנ
 וללפתהש ןורחאה םוקמ ,ד"יה טסקא המלש תיבב ותויהבו ,ָאטעגב םיללפתמ

 .ותמשנ האצי םש ,םינמרגה י"חת רוביצב
 השרפ הפכו ,תינבדנו בל תבוט העבטב התיה רתסא אדניה ותשא

 יתבש 'ר תב הנח םתלכו ,אטוי םתבו שיביל םנב .החכמ רתוי הקלחו ,םיינעל

 ,ילהמלש ,ילסוי ,הרובד 'יח ,לדייא ,אביר םהינבו קחצי 'ר תשא ,קוטשנעוואק

 .ד"יה ,ש"מי םיצאנה י"ע וגרהנ םלוכ 4 דע 17 ליגמ
 .ךאק הנח םתבו קחצי 'ר םנב םייחל וראשנ

 הא - ר"ל --בו

 רערעל באו המלש ריב אדוהי לכיונ

 דמל .ש 6

 לעב ,תוירבה םע ברועמ ,חקפו םכח ,תכל ענצהו ,רוג דיסחו ןדמל

 .ריעב דבכנו םיצע רחוס 'יה .תודימה םעונו םינפ תרדה

 .האושה ימיב וגרהנ ב"בו ,בושאמאטב רטפנ אוה

 רלכמ(92

 רערהעל לאָקזחי

 טכיל .ש 6

 השעו ,וישובלב 'יה דיפקמו האנ ונקז ,הארמ הפיו המוק הבג .רוג דיסח

 רחסמב 'יה וקסע .םדא ינב םע ותכילה םעונב םגו ותוינוציחב בר םשור
 יוויש ךירעהל ןיבמל והוחקלו הז עוצקמב לודג החמומ 'יה אוהו םיצעו תורעי

 החמומ להומו די ןמוא 'יה אוה .תורות-ןידל ררוב רותב והופתיש םגו ,תורעי
 בהאו ,רוג ידיסח תיבב ללפתה .םולשת םוש ילב תובדנתהב ותכאלמ השעו
 יליעפ ןיב הנמנ 'יה .תופסות ילעבב השק הדיח חנעפל וא ארזע ןבא דומלל

 .ריעה תצעומב הלש ריצו הדוגאה
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 םירשוקמהמו בונישעיצ ליביטשב םיניוצמה םירוחבהמ 'יה לבייל ונב

 השא אשנו ,בל בידנו רחוס 'יה ,ד"באה שיביל 'ר ציהה ר"ומדאל שפנו בלב
 .ב"בכע גרהנ םשו וואטינסארקמ

 ילהמלש ונב .םיינמרגה תולייח ונריעל ושלפשכ ףכית הרונ 'יעשי ונב

 לשיפ ונתחו הנח ותב ,ץיווירב ב"בו ןאמרדל ףסוי ונתחו ליטע ותב ,ב"בו

 לע וגרהנ םלוכ .ב"בו קחצי ונתחו דבכוי ותב ,ב"בו וואשיבורהב גרובזניג
 .גיכשת ןסינ וכ קראי אונב הרטפנ אילאמ ותב .די"יה ,םיצאנה י"ע םשה שודיק

 ידוהיה דכנ קאטשצראה דוד 'ר ןתח רערעל 'ילא םילוצינה וינבמ
 -וינב עטימָאק ףעילער רָעווָאשָאמָאט ןוגריאב םיליעפהמ .הדוהיב עדונהו שודקה
 .י"אב גרבנייוו ןימינב ר"ב השמ הלעבו לטיג ותבו .קרוי

 ירקבכמ ה

 רעבאפ וויצ ן\ב רתלא
 ירוא לאקזחי 6

 רעבאפ הכלמ ומאו באז 'ר ויבאל ט"סרת בא םחנמ 'א םויב דלונ

 -ךורבו בל ץימאו שיגר רענ 'יהו ,בונאמיל ריעל ךומס לעיזדזאר רפכב

 מ"גה דימלת 'יהו ,זנאצ ריעב םידיסחד ד"מהיבב לדגתנו ךנחתנ .תונורשכה

 יבצ ילתפנ 'ר צ"ההל ברוקמ 'יהו ,זנאצב הבישי שאר ןַאמדעירפ םהרבא

 תודמולב הלעתנ םתארשהבו ,זנַאצ-אלקעיפב יברו קסילג ק"דבא ל"ז םָאטשרבלה

 ץרפנ ןוזח ,לוח ידומילב םג םלתשה .אלפנ דימתמ 'יהו ,תודימו תולעמ

 אילאמ תרמ .בול בושאמאטמ השא אשנ .םולשב אציו ,הלא םיגוחב םהה םימיב

 ץניצ שיבייל יבר עדונה ףירחה ןואגהל דכנ רעדנעלדעירפ ףסוי 'ר תב

 תודמול וב וגזמתה ,ריעצה רודמ הלוגס ישנאמ 'יה אוה .אשראוו-קצַאלפמ
 ךלה בוטה ומשו ,תוירבל חונו חור רקי הנידע שפנ לעב ,תוימורת תודמו

 דוחיבו ריעה ינב לכ לצא דאמ בבחתנו ,ובבל רשויו ותגהנה רשוכב וינפל
 .וב ללפתהש םוקמ בונישעיצ"זנַאצ ח"היבב

 ,איסורב ריביס תוברעל ותיב ינב םע הלגה הנורחאה המחלמה ימיב

 חרכומ 'יהש תעבש שיגדהל יאדכ ,םדק תורעיב םיצע תביטחב השק דבעו

 ,לכוא ומע אשנ אל תבשב ותדובע דובעל תאצל העשרה תוכלמ תריזג ינפמ
 ןיא לכוא אשיל לבא ,ינא סונא הכאלמב רמא ,תבשה םוי לכ תא םצ ''יהו

 ריאשהו ,וימי ימדב ,א"שת טבש א"י םויב רעיב גרהנ ונינובאדל .יתוא ןיפוכ
 ,םיובלעדנאמ רשא ר"ד הלעבו האל ותב ,םינטק םידלי ינשו ותשא וירחא
 .תדה ירמוש םהינשו ,םילשוריב אפור ,ףסוי ונבו ,הפיחב יאמיכ

 לבג
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 רעלפעט לאוי ריב ילדנעמ
 אגוש .ש 6

 ,ותלוזל ובבל לכב רוזעל ןכומו תוירבל חונ ,ןותמו יבבל שיא ,רוג דיסח
 רעכאמקיסע םירפא 'ר תב לחר ותשא .הקדצ לש יאבג 'יהו תוצמו הרותב קסע

 שידקהל הלעבל תורשפאה הנתנו תלוכמה תונח הלהינו תיבה תרקעה התיה
 ןח ,דסחו הקדצ השעמ תולועפ לש תחא השרפ םה ויח לכו ,שדוק ולוכ ויח

 תוטשפב וקרבוהו וצצינ תובוטה ויניע ,ילאכארטאפה וינפ לע ךוסנ 'יה דחוימ
 הצרעהב וילא וסחיתהו ריעב דאמ ביבח 'יהו ,ויאור לכ ומיסקהו לודג ןח
 ותשא .תינחורה ומתוח םהילע עיבטהו וינב תא ךניח הז חורב .דובכה תאריבו

 ריעצה ונב םע דחיב ראשנ אוהו ,בושאמאטב ה"צרת ולסכ דיכב הרטפנ לחר

 תבט ב"י םש רטפנו אקסור אווארל דחי ודדנ המחלמה ץורפבו ,יקלארשי
 .ש"ת תנש

 ידי לע וגרהנ ב"בו ןַאמרעמיצ 'ילדג ונתחו הנח ותב ,ב"בו םירפא ונב
 .םינמרגה

 א-ב .-בו

 רעלפעט "לדג

 ןרהא םולש 'ר תב אליב תרמ השא אשנ רעלפעט 'ילדג 'ר ורוכב ונב
 ךלהו לעביטשו רדחב ךנחתנ .ןיזדַאר ידיסח יבושחמ בושאמאטמ רעלדניווש

 ,רשויבו הנומאב לבא ,םסנרפל השק דבעו םינבב לפוטמ 'יה ,ויבא תובקעב
 הקירמאל עסנ ןמזה יקיצ ינפמ .וחכמ רתוי ותלוזל רוזעל ןכומ 'יה דימת

 ,וינבו ותשא איבהל םיטטלמרופה לכ רדיס רבכו ,םינש השמח ןאכ ההשו
 םהה םימיב הקירמאב םייתדה םייחה ותשאל עיצהו בושאמאטל רחשכ לבא
 וראשי תונבהו םינבה ךוניח ששח ינפמש םהינש וטילחה ,עורגה ךוניחה טרפבו

 אווארל וחרבו בושאמאטל רעלטיה תוסייג ושלפש דע ורד םשו ,בושאמאטב
 ותשאו (ןאטסקַאזַאק) לובמָאזדב בישת ולסכ י"חב רטפנו ,ריביסל וחלשנ םשמו
 התיה ,איסורב םידדנה תונשבש שיגדהל יאדכ .י"אב דיכשת לולא ב"כב

 דסחו הקדצב תקסועו התרזע הקוקז לכל הדי אולמב תרזוע
 עינדיגב ףסוי םנבו ,ד"יה ,וינבו ותשאו זדול-בושטשאלמ לאוי םנב

 .םינמרגה י"ע וגרהנ םלוכ ,ד"יה ב"בו ותשאו

 ,אשטניירב ,אנעה ויתונבו בקעי י"אבו ,םולשו השמ םיאצמנ הפב וינבמ
 .לדנימו ליסעפ

 במ(
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 רעלפעט םולש

 ןבואר 'ר ח"הרה תב האל תרמ השאל אשנ רָעלפעט םולש 'ר ונב
 קידצ שיא ,ילעשוהי 'ר ידיסח יקיתומ סעשטייח עלבואר ארקנ 'יהש רעלטראג

 דבכנ רחוס ,שפנ רקיו עונצ ,ויבא תובקעב ךלה םולש 'ר ,ויפכ עיגימ הנהנו

 ףתתשה אלו וקלחב חמש ,ויקסעב ןמאנ ןינבו דוסיכ 'יה ולש החטבהש

 םולשב יח ,םימלשו םיארי םלוכו ויבא תרוסמב ותבו וינב ךירדה ,קיטילָאּפב
 .בישת ירשת 'ה ריביסב האל לחר ותשאו ,ח"שת ולסכ ח"רב רטפנ .םדא לכ םע

 ונב ,רורחשה ימיב המש גרהנו המחלמה םדוק י"אל הלע םירפא ונב

 הדוהיב עדונה דכנ זנַאצ-ץילראגמ אדנאל לצריה 'ר ח"הרה ןתח השמ בקעי
 יכדרמ ונתחו 'יח ותבו רעלפעט לאוי ורוכב ונב אצמנ הפבו ,קרב ינבב אוה

 .בושאמוט ישנא לש עטטימָאק ףילער יליעפמ ןאמפלעה

 כמ(

 רעלפעו יקלארשי

 תובקעב ךלה ,וינבבש ריעצה ,םחנמ ר"ב רשא לארשי אלמה ומש
 דלֶאגנייפ ילקעי 'ר תב הרש תרמ השא חקל .ונממ הברה עפשומ 'יהו ויבא
 ועבטב 'יה אוה .תלוכמה אוה להינ םתנקזלו ,ותונחב וסינכה ויבא ,ףֶַאפעזוימ

 חצחוצמו יקנ ,שפנה ןידעו תוירבל חונ ,.ולוק תא םירה אל ,טקש ,ויבאל המוד
 רטפנו קראי וינל ורגהו 'יחיש ב"בכ םע לצינ .דובכ ולוכ ,ושובלב רדוהמו

 שלשו ,םירפאו השמ םינב ינשו ותשא וירחא ריאשה .א"כשת בא ג"כב

 דוע ץייטצה םירפא ונב .סוקריס האלו ןעטראגנזיור לדניירבו לרימ תונב
 .בונישעיצד לעביטש ירוחבמ 'יהו לארשי תדוגא יחרפב בושאמאטב

 הוב

 םיובגאלש לישעה עשוהי םהרבא
 םכיל .ש 6

 תרקעו ונריע תב התיה אביוט אילאמ ותשא ,םילעח דילי 'יה אוה
 ,ןקזה לישעה 'ר םשב ארקנ 'יהו ,תגלפומ הנקזל עיגהו םימי ךיראה ,תיבה
 יבושחמ 'יהו רימזאקד ח"היבב ללפתהו קסירטמ א"ר קיהרהל עסנ דוע אוה

 .בושאמאטב רטפנו ,םש םידיסחה

 ירקכמ( 7
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 םיובגאלש לאומש ונב

 לוקב ורוביד ,םיענו חונ שיא ,רימזאק ידיסחמ 'יהו ויבא תובקעב ךלה

 ןאמדלָאג לאינד 'ר תב לדניה הרש ותשא ,רשיו םת שיא ,תחנו טקש

 המחלמה םלוא ,בושאמאטב ורג םלוכו ,הדובכ החפשמ םהל ונב בוראמאקמ

 איסורב רטפנ אוהו ריביסל ולגלגתנ ותשאו אוהו תטקושה םנק תא הסרה
 .י"אב ותשאו ,א'שת

 ד"יה ב"ב םע גרהנ בונישעיצ ידיסח ירוחב ירחבוממ 'יהש סחניפ םנב
 ,שטשאמאזב וגרהנ ד"יה ב"בו ןייטשנערינ ףסוי הלעבו לרעפ םתב ,לאפינראטב
 לטיג םתב ,אווקלאזב וגרהנ ד"יה ב"בו ןייטשנרוב לעשיפ הלעבו אמילב םתב
 .ינועו בער תמחמ ריביסב הרטפנ עשטלייב םתב ,שטשאמאזב

 הלעבו ילאכער םתבו ב"בו יכדרמ רוכבה םנב םיכורא םייחל וראשנ
 טשרעפ ןהכה השמ 'ר תב ,לטיג ותשאו לאינד םנב ,י"'אב דנאהכרוק םהרבא

 ץיבוקסיבמ גנילדירפ שריה יבצ ברה לש ותוחא גנילדירפ תיבל לדיא ותשאו
 תדכנו ,קסנולפמ ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברה לש ותסיגו ,ראבה ךרועו ל"ומה
 תעכ אוה ,קצֶאקמ יברה לש ותיב ןמאנ רעוואשאמאט שריה יבצ 'ר צ"הרה

 ר"ומדאה ןיבור לאקזחי םולש ברה וואשאמאטמ ברה לצא םיעובקה םיללפתמהמ

 .בונישעיצמ
 הא - ריק -בו

 םיובגאלש בקעי ונב

 ידיסחד אמיכח ,לכה לע בוהאהו בוטה שיא ,ץלעיק ידיסח יבושחמ

 ,ת"דב ררוב 'יה םימעפ הברהו ,וילא ואיבה ךבוסמהו השקה רבד לכ ,ץלעיק

 רענייל רזעלא ףסוי יכדרמ 'ר ק"הרה ונסכאתאה ותיבב .םידדצה ןוצר תעיבשל
 .םיבושח דועו ,ץלעיקמ יברהו ,ןיזדארמ

 םלוכו ,סנ ךרדב לצינ קחצי םדיחי םנבו ריביסל וחלשנ ותשאו אוה
 .םימי עבשו ןקז רטפנ םשו הדעה יבושחמ 'יהו אטנאראטב ובשייתה

 א-ב בו

 רלעפסקינאה ןויצ ןב הלעבו רתסא ותב

 םדיחי םנב .ריעה יכרוצ לועב אשנ ,ץלעיק ידיסח יבושחו ריעה ידיגנמ
 ותשאו ןיצ ןב 'ר .זלעבמ ש"ר ק"הרה תדכנ וואשיביורהמ םירמ ותשאו יכדרמ
 ןוגריא לצא ליעפ אוהו י"אב ובשייתה ב"בו יכדרמ םנבו ריביסב ורטפנ
 .בול בושאמוט יאצוי

=>906= 
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 םישודקה תמשנ רכול

 ְש

 ןועמש ןב ץשוחי ןָאזלשיפ

 ותגוז עכענ ןָאזלשיפ

 םנב םייח ןָאזלשיפ

 רפסמ םהל רוסמיש ונממ ושרד ופטסיגהו טַאר"ןעדויב ר"וי היה

 ידוהי ףא רוסמא אל, התיה ותבושתו .הדובעל םידוהי םיוסמ

 ופטסיגהו ,"רבכ םתלבקש םידוהיה תא ונל וריזחתש דע דחא

 .םיברב םימש םש שדיק הזבו ,ותחפשמו ותוא וגרה העשרה

=>906= 

 בד ןיטשרוב

 םירפא ףפוי ןב

 ופטסיגהשכ ןורחאה עגרבו ,םיצאנה לש ר"חיבב דבע אוה

 ,ופטסיגהמ םינש גרהו ,ומד תא םקנ ,וגרוהל ותוא ואיצוה

9/7005 ..2 
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 הסיסגהו העיקשה תנועב

 תארקל ,.םברח וזיחשהו םינמרגה ובשי ,ןילופ לש יברעמה לובגל רבעמ
 וארק הנושארה הרושב לבא ,לודגה םלועה םע תודדומתהו הדיתעה המחלמ

 םמצע וניכה תומה ישאר תגולפו רעסה ידודג ,ידוהיה םעה דגנ הפונת תמחלמ
 לכ לבק ריהצה ירזכאה יקלמעה לבחמה דשה םלהנמו ,אבה םדעצל םנייז לכב
 ויגיהנמו וישאר דע טושפה ןומהה ןמ םידוהיהו ,תקיודמה ותינכת תא םלועה
 םידרחה ,םידי קוביחב ובשי -- ומדרנ ,םידמעמה לכמו תובכשה לכמ
 הלודג הקעז קועזל ריעב בוחרב תאצל רפאו קשב ופטעתה אל םגיהנמו

 םישנ םישנא תוליל השלשו םימי השלש תונעתהל תרצעל וארק אל ,הרמו

 ואשי םהיניעש ןאל וחרביש םעה וררוע אל םיינלוחה לארשי יגיהנמ ,ףטו
 םהל ונתי אל וליפא םלועה הצקב תחדינ הניפ לכל וליפעי בוט רתוי וא ,םתוא

 וחטב ,תינמרג הרצות תורוחס דגנ טאקיאב תמחלמב וקפתסה ,סנכהל תושר
 וגיא חורה, ורמא ללכבו ,ברעמה תונידמ םע ןילופ לש יאבצה הזוח לע םמצע
 "םידוהיה תדמשה, לש ותינכת לכ ..."ותוא םירייצמש יפכ םויא ךכ לכ
 ...הלוז הלומעת קר הניא

 אוהש ,םיברב ריהצהו חירצהש תומה-ךאלמ ירבדל ונימאה אל םה

 ןפואב םידוהיה תלאש תא רותפי אוה ,םידוהיה םע דימתלו תחא רומגי

 !אוש תונוימד הלאש ונממ וקחצ ,הפוריא תשבימ ירמגל םלסחי אוה ,יפוס
 ןנוכתמ אוה יכ ריהצה רעלטיהשכ .םיביואל ונימאה אלו םידידיל ונימאה
 תוחטבה וחיטבה םידידישכ לבא ,ול ונימאה אל םידוהיה דבאלו דימשהל
 .םהל ונימאה דימ תופודש

 עיגהל ידכב וילע בכרל חונש סוסה קר המה ויתואמסיסש ורמא

 ,רימשהל רשפא יאש ירבד והזש ורמא ,םלועה יבחרב םיוגה לכ תובלל

 ונזו !!החמיו ריעסי םלועה ןופצמ ,קותשי אל םלועה ,םידוהיה לכ רעבלו
 .אוש תונוימדו תונלטב ירבד םע בחרה ןומהה תאו םמצע

 אוהו -- הנממ ונלמגנ םרטש -- הרגישה זא הטלש םיירוביצה ונייחב

 התיה ןילופב .תואחמו תואמסיס ,תורהצה ,םימואנ ,תוטלחה ,תודיעוב הנומאה

 וגאד ,םייתדב תומחלמו םיחא תאנשו תקולחמב לוציפו דוריפ הלוכא תוגיהנמה

 המדאהש תונידמהמ טלמהל ךיא וגאד אלו ,תוינעה תולהקה שוביכ דעב
 .םלגר תחת הטטומתה

 (ד"ל קרפ) לאקזחי תאובנ ונב םייקתנ ר"הועבו ,םיעור אלל 'יה םעה
 תא ,םיעורה וערי ןאצה אלה ,םתוא םיעור ויה רשא לארשי יעור יוה :חוצש
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 תולחנה תא ,וערת אל ןאצה וחבזת האירבה ושבלת רמצה תאו ולכאת בלחה

 אל תתדנה תאו םתשבח אל תרבשנלו םתאפר אל הלוחה תאו םתקזח אל

 הלכאל הנייהתו העור ילבמ הניצופתו 'וגו םתשקב אל הדבאה תאו םתובשה

 .םטועמב ולטבתנ ללכה ןמ םיאצוי ויה םאו .הניצופתו הדשה תיח לכל

 ןפואב התיה המחלמה הרואכל .הארוגה המחלמה הצרפ הזכ עורפ בצמב
 ,םידוהיה רקיעב ולבס ןושארה םויה ןמל לבא ,ינלופה םעו תלשממ דגנ ימשר

 תושעל םינמרגל םהל הרזע םידוהיה דגנ ינלופה םע לש תרוועה םתאנשו

 תודהי לש םלוסיחל םירומג םיפתוש ויה יכ ,םהינש יניעב בוטכ םידגהיב
 .דאמ ירזכא ןפואב ןילופ

 תשילפ םרטש סנ הזב "יה תוחפשמ תואמ הזיא ונריעמ ולוצינ םא

 ןילהוו ןעיצילג רבעל הלהב תסונמו החירב ליחתה 'ינשה םעפב םיינמרגה

 בובלל הלועה שיבכה ,םשוכר תלצה ילב ואצי יכ םא ןטעיוואסה י'ע שבכנש

 ולימרתו וטוקליב לגרב ימ ,םיטילפו םיחרובמ אלמ 'יה אוקלאז-אוואר ךרד
 הדובע תונחמלו ריביסל וחלשנ יצחכ םהמו ,םישנו םידלי תוסומע הלגעב ימו

 םיראשנהו ,תואלתו תורצו םיונעו בערמ םש ותמ םהמ לודג קלח רשא איסורב

 .תירבה תוצראו לארשי ץראב םבור םלועה תוניפ עבראב ורזפתנ

 התצמו התתש ,ןילופב תוליהקה ראש ומכ ,הדמשנ ונתליהק ?הרק המו
 םינשבכב ופרשנ וגרהנ םירקיה 'ינב בור ,ןרחאה הצק דע הלערתה סוכ

 םתצקמו .םיניארקואהו םינלופה םהירזחעו תיחשמה ןטש י"ע םיזגה יאתו

 אל םויהכו ,דוע תויהמ לילכ התחמנ ונתליהקו ,םלועה תוניפ עבראב ורזפתנ
 .דחא ידוהי ףא םש אצמנ

 יכאלמ םע םחכ תיראשב ונתליהק ינב םידוהיה וקבאנ םינש שלש
 לש םיאמטה תופכב ורפרפ םינש שלש ,םינלופהו םינמרגה לש הלבחה

 שחנתש תעב תרחא תושעל ולכי המ לבא ,םילפשה םינלופהו םינמרגה םיחצורה

 ? םפוג לכ תא ףיקה רבכ
 ? םדגנ םמוקתהל
 ,שאוימהו דירחמה םבצמב תוארל הדרנו הבה

 ושרוגש םירובשו םיצוצר םישלח םישנא ץמוק ודמע דחא דצמ

 ,םדל-םיאמצ םיאנוש לש םיב ףקומ ,םתחפשמ הרבשנ ,דדשנ םשוכרו םתיבמ

 תורמל םדיב הלעי ילוא ,הוקתה ביבשו הקונחה םתמישנ 'יה ידיחיה םקשנ
 עגרה דעבו ,םיעשרה תלפמב תוארל תוכזלו רורחשה עגרל תויחל םיונעה לכ
 .לבת ירוסי לכ לובסל םינכומ ויה ,אוהה

 לגר ףכמ םיניוזמ ,ס.ס לש הלבח יכאלמ םירובג םילייח םלומלו
 .הפוריא תוצרא לכ ושבכו ,תורידא תוכלממ וערכ םהינפל רשא ,שאר דעו

 םיניארקואהו םיסורה םינלופה ,םיער םינכשב םיפקומ ויה הזל ףסונ
 אובחמ וא ןולל םוקמ םג ףא אלא ,הרזעל די םהל וטישוה אלש דבל אל
 אבחתמ ינולפ םוקמבש דשח םהל 'יה םא ,הברדא ,םהל וגתנ אל רתתסהל
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 םיטוידרסל םהיתותפש לע קוחצבו שפנה קופיסב ,ןוצרב ותוא ורסמ ,ידוהי
 .(* םיצאנה

 םינלופה ופסאתה ,יבמופב ידוהי ובלצ וא ורי םינמרגהש םעפ לכבו
 .םידוהיב המקנל הקקושה םשפנ תוורל גגוח ןומהב

 ילבכב םרסא ,ידוהיה רוביצה לע וליטה םיצאנהש תיוויטקלוקה תוירחאה

 וא החפשמה שנוע 'יהי המ בשח דחא לכ יכ ,ָאטעגל םתוא דימצהו לזרב

 .דורמל וא ,חורבל הסני םא ,ולוכ רוביצה

 !ופוס 'יה המ רעיל חורבל ףלאמ דיחי הזיאל הלע רבכ םאו
 לע ולפנתהש םרט ידוהיב ורי (יבאיירק יימרא) .ק .אה לש םינזיטראפה

 .ינמרגה
 'יחה ינרפצ ןיבמ חורבלו קמחתהל אוהש ימ ןיהה הלא לכ רחא םאו

 םיבזכואמ םיאצמנ ויה הזכ בצמב ,הלצהל םייוכס םוש ול 'יה אל ,תסרודה

 וליפא ,םהישגונ םתוא ווציש המ לכ עצבל םיחרכומ ויהש ,םיאכדנו םישאוימ

 ןפואב םב תוריל חונ םהל אהיש ידכ הרושב םש םמצע חינהלו רוב רופחל

 םלוכו ,םנהיגל םרובע ךפהנ םלועהש הרכהב ויה םידוהיה ...ירַָאטינאמוה

 .ונתוא םיאנוש
 םהיבשות רשא ,הזכ םייח רטשמ תואטיגב אורבל ופאש םינמרגה

 רבכ ,.תינפוג תונוונתה םע דבב-דב ,תירסומ תונוונתה ידיל הגרדהב ועיגי
 םדוקמ םתאמ וחקל םינמרגהו ,ושפנ דעב ןתי םדאל שי רשא לכ ,םכחה רמא
 אל םיבר הז ינפמו .יאלטרעה םוויג םהל ריאשהל הנינחה דעב ,לכה

 תוירסומ תודמב ולשכנ ,םהלש העש ייח ליצהל ידכו ,ירסומה ןויסנב ודמע
 תעב םהיניב ושחכתיש ידכ ,'יחמ יניערג םעפל םעפמ םהל וקרז .תוישונאו
 .םחל תסורפ דעב רכמי ונב תא באו דוגבי ומאב ןב ,םקולח

 לוסיחל םימוד תוערואמה בושאמוטב םידוהיה לוסיח לש הז בלשב םאו

 בותכל הסנא תאז לכב ,ללכה ןמ תאצוי ונריע ןיאו ,תורייע ראשב םידוהיה
 ראשיש ידכ ,העומשה יפמ וא 'יאר ידע י"ע יל ררבתנש הממ םידחא םיטרפ
 .הלאה םיוגה תעשר ועדיש תורודל

 ,םידוהיה תצעומ תא ונימ םידחא םימי רחא ריעה םשבכב ףכית

 רשפאש המ לכב רוזעל תובוט תונוזכ םע םירשי םידוהי וכותב וסנכנש

 ורדרדתה םה, רחא ןינע והז ןכ ירחא הוהתנש המ ,הרצב םינותנה םהיחאל

 ללכ ךרדב םתוא קר םישאהל לבא ,םוהתה יקמעל ןומהה לכ םע דחיב
 םישנאל הגישהל הנתינ הנניא הב שחרתנש המ לכו האושה יכ .רשפא יא

 ה"בקה םהל רמא ,םירצמ ץרא לכב םעה ץפיו פ"הע (ט"י 'ה תומש) ר"דמב האר (*

 לארשיש ןויכ "? ןיקול ונאו אטח הערפ, םירמוא םהו ,תוכמ םהילע איבמ ינא רחמל

 ךכיפל ,ויקוש תא רבשמו והדש ךותב והאור ירצמה 'יה םינבלה תושעלו ןבת איבהל ןיאצוי

 .םלומג יפכ ומלשי ורזעש הלא לכ לודגה ןידה םוי אובישכו -- .םעה ץפיו
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 ונא .ףופכה םבג לע בלצנ אל ינמרגה טוששו ,תואטיגבו תונחמב ויה אלש

 םירבד ןיבהל ידכ ,ירמגל רחא םלועמ םילואש םישוחב 'ילא תשגל םיצלאנ
 יכאלמ דימ ןושאר ילכמ הלערתה סוכ התש אלש ימ לכו .רחא םלועב ועריאש

 דדומל םיטושפ םילכב תשגל רוסא ןכל ,הזל עיגהל ול רשפא יא ,םמצעב תומה
 םהו .ץראה ןטלש תדוקפ פ"ע דסונ םידוהיה תצעומ .םש ווהתנש תודבועה
 .םיסונא ןיד םהל 'יהו עוציבבו הריבע רבדל םיעייסמ תויהל םבג לע םידמוע

 טחוש ךורב 'ר תאז לכב ,הטיחשה הרסאנ שבוכה אבצ םעטמ יכ םא
 .וידי תועבצא וצצקו והוספתש דע ותרמשמ לע דמע ,ד"יה

 רעמאזטיז חספ 'ר בושטראימ ברה הארוה הרומ םהל 'יה ב"שת ףוס דע
 .ץחרמו הוקמ ,ד"יה

 ורגסנ ,הלפתל וליפא ףסאתהל םהל רסאנ שבוכה תלשממ םעטמ

 רבועהו ,(המחלמה תליחתב הפירשה רחא) וראשנש הלפתה יתב לכ ומרחנו
 םוחנ יבר לצא עובק ןינמב וללפתה ז"כבו ,םוקמב וב הרונ הדוקפה לע
 וללפתהש ד"יה טסקא המלש יברל ןינמה רבע והוגרהשכו ,ד"יה שמש
 .םידוהיה ינורחא לוסיח דע אובחמב

 יינשו הנושאר הנשבו ,ןידכו תדכ תוצמ ופאו םינכשה ופסאתה חספב
 ,שטשאמאזב םידוהיה תצעומ תועצמאב טניוזדהמ תוצמ ולבק ןיידע םשובכל

 גישהל ידכ םשפנ תא ונכיס םידוהי .(1157 דומע שטשאמאז סקנפ האר)
 םע ודמלש םידמלמ דוע ומייקתה היסור-הינמרג תמחלמ דע ,רשכ לכוא
 ד"יה ןפיוא דוד 'רו ןמלרק ריאמ 'ר תא ריכזהל יאדכ םהיניב ,אובחמב םירענ

 וצלאי אלש ידכ הצוחה תאצל םמצע וענמו ןובער ולבס םידרח םידוהי דועו
 .םנקז חלגל

 ידוהיה בושיה לוסיח דע רשפאש המכ דע יגולונורכ רדסב אובא התעו

 .ןיטולחל
 ףכית בושאמוט תא ובזע םבור ,בושאמוט יבשות ידוהיש הז תורמל

 םידוהי םיפלא תשש ךרעב בושאמוטב ובשייתנ ז"כב ,המחלהמ תלחתהב
 .זנכשאמ וליפאו אשראוומ וליפא ברעממו חרזממ ואבש

 רובע עצקוה קר ,ביבסמ רדג םע דחוימ אטעג ושע אל בושאמוטב

 תובוחר םע לבוגה קושה לש תינופצ הנפב דחוימ עבור םידוהיה בושי

 ,םישדחה םע םיבשותה םידוהיה לכ ופפפוטצה םש ,הנשיהו השדחה יקסיומאז

 עיצובירטנאק וליטה םינלופה לש תואמצעה גח רבמבונ 11 םויב הלחתהב ףכית
 יבשות בורש םיצורית םוש וליעוה אל ,םוצע םוכסב םידוהיה לע תדחוימ
 .ואולמב בצקנה םוכסה ואיבה םידוהיה תצעומו ,םוקמה תא ובזע ריעה

 םישנא תואמ הזיא םוי לכב חולשל םידוהיה תצעומל וביצקה כ"חא
 .תובוחרב רעיב ןיקורקסב ,םוקמב הדובע התיה וזו ,הדובעל

 20715 ליגמ םישנא תואמ שלש ךרעב ופסא 1940 ץיקה תנוע תליחתב

 הדובע הנחמל שטשאמאזל ךומס ,עשטאטראב-עיקאסיוו בושיל םתוא וחלשו
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 םידוהי לש לודג ץוביק 'יה רבכ המש ,ןעשטיוד סקלאפ לש רטשמ תחת
 רטשמה ,דועו ץיווישוט דארבניסארק בורמאק ,שטשאמאז תוניכשה תורייעמ
 ,םימ תקפסהל תורובו תוכירב תריפחב ךרפה תדובע םהמע ודבעו ,םויא 'יה

 הנוזת םוש לבקל םהל ושרה אלו ,חצר תכמ םתוא וכה םיחקפמהו םירטושה
 תוארתה םוש ילב םוקמב הרונ חורבל ןויסנ לש דשח דעב ,םתיבמ הליבח וא

 לש ותודעב 1136-1137 דומע שטשאמאז סקנפב תוכיראב האר) ,טפשמ ילבו
 .(לעקניפראג

 -הינמרג תמחלמ ץורפ דע הל הצוחמו ריעב הדובעל חולישה הנשנ הכ

 ושבכש קלחמ ובשש הלא רחא ושפיח הליחתמ ,דאמ בצמה ערוה זאו ,איסור

 לבא .הדובעל ורמא םינפל ,ץיזלעבל חולשל וליחתה כ"חא לבא ,םיסורה
 דוע םיזגה-יאתמ .םלסחל םיחלשנ םהש העידי התיה רבכ םידוהיה תצעומל

 הזיאבו ,םלועה ןמ םתוא םירעבמ םשש רוריבב ועדי תאז קר ,ועמש אל
 שודקה םידוהיה תצעומ שארל ס"סה דקפמ אב רשאכו ,ועדי אל התימ
 ורדסש ומכ) ,ץיזלעבל חולשל ימ תא המישרה לבקל ,ד"יה ןהוזלשיפ עשוהי

 .(הדובעל חולשל תומישרה דימת
 לארשי תבהא לש ההובג אגרדב ןהוזלשיפ עשוהי שודקה זא הלעתנ

 םיללמואה ויחאב דוגבל אלש ידכ ישפח ןוצר ךותמ וייח ריקפהל ,םשה שודיקו
 .ומעו 'ד דגנ אוטחל אלשו

 וא םייחל םכדי תחת יננהש עדוי ינא ,ינודא :ןושלה הזב ול בישה

 תא רוסמל הצור ינניאש המישרה יתוניכה אלו הדוקפה יתאלמ אל ,.תומל

 יתינענו יתיצרתנ ינא !םדבאלו םמוהל ץעזלעבל חולישל םיללמואה יחא
 ,רדסהו קוחה רומשל ידכ קר הלועפ ףתשל ריעב םידוהיה תצעומ שאר תויהל

 ,הזה ארונה לעמל ידי ןתא אל ,יחא תא דבאלו חוצרל די תתל יל הלילח לבא

 ! םייקנ וראשי ינופצמו ידי לבא !םכיניעב בוטכ ינבלו יתשאלו ימע ושעת

 שודק ורכז 'יהי ,םוקמה לע תמו וב הריו חדקאה חקל .ס.ס לש ןיצקה

 .ד"יה ךורבו
 םינקזה וחלש הליחתמ ,הלועפ ופתיש םהו ומוקמ לע םירחא ודימעה

 .ראשה תא טעמ טעמ כ"חאו םידליו םישלחהו

 בונישעיצל םינפל וחלשנ .ב"שת תועובש ברעב םייקתה יללכה שוריגה
 עקטאווינראטב ודבעש ןטק ץמוק דוע וראשנו ,ץיזלעבל םתוא וליבוה םשמו

 ידוהי םוש ימשר ןפואב אצמנב 'יה אל רבכ ג"שתב לבא ,ריעב םידחא דועו

 אל םיוגה ,בושאמוטב לוצינ אל דחא ידוהי ףאש שיגדהל יאדכ ,בושאמוטב
 לש ,ד"יה 'ינבו רעלעה הנח לש תואיבחמ וליג םה אברדא ,םאיבחהל וצר
 הכ ,םיסורה ואבו םינמרגה ואציש םרט םיימוי ,ד"יה וינבו טסקא המלש
 .ה"בצגנת ,ד"יה לילכ דמשנו ןנערו חרופ ידוהי בושי לסחנו עקשנ

 תוגירהה ועצב אל םה יכ םא ,םלועה לכ לבק תויולג רמאיי לבא

 ,שמשה יניעל לארשי םע דגנ השענש הזה לעמב התיה םדי םג לבא .תוטיחשהו
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 עצבל ךרדה ורוכעב תמסוח התיהש םידעצ דועו תונושבכה ץצופל ולכי םה
 ותכאלמב הפרתמ םג ,תואלתמאו םיצורית םוש וליעוי אל .תותיחשמה ויתוינכת
 .דמאנ םהילע ,תיחשמ לעבל אוה חא

 (ז"כ ד"ל תישארב) ביתכ בקעי תב הניד תא ואמיטש םכש השעמ רחא
 רמאנ המל השקו .םתוחא ואמט רשא ריעה וחביו ,םיללחה לע ואב בקעי ינב
 רבדהש רחאמ ךא .תאזוה הלבנה השע דיחי קר אלה םיבר ןושלב ואמט רשא
 בותכה הלת ןכלו ,רבדב םימשא םלוכ ,וקתש םהו ריעה ינב יניעל תישענ
 םע וננובשח .םיבר ןושלב םתוחא ואמט רשא רמאו ,םהב המצע הלועפה
 וניתמקנ םוקני ימימשה טפשמש תעב .לסחנ אל ירואנהו לודגה םלועה

 םלומגכ םלועה תומואמ דחא לכל ערפי ,רתסבו יולגב םהירזועו םינמרגהמ
 םוקנת שפנ (* תמוגעלו :ווניתלפתו ,'יליד הבגו ףא ךיראמ ה"בקה ,ונתא ולמגש
 .האב ילואג תנשו יבלב םקנ םוי בורקב םיוקיו ונימיב הרהמב םקנ

=>906 

 תינאקיתאוה הירפסב םשרנו לבוקניא אוהש ןאקיטאווב אצמנה קיתע רוזחמב (*

 .א ירמאמב ,הצדד"צרת הנושאר הנש ,לעקנארפ דודל אמגודל םילע האר) 19

 הרהמב עישות שפנ תבולעלו םוקמב ,הרטפה תכרבבו םימודק םיסופד ינש ,(ןאמיירפ

 .ונימיב הרהמב םקנ םוקנת שפנ תמוגעלו אסריגה םש ,ונימיב

 ה"בקה לטנ לוכיבכ ,לארשימ ושע גרהש שפנו שפנ לכ וניתובר ורמא ,ונדמליב אתיא

 בשויו ןידה םוי עיגישכו ,םד העבצש דע (ושובל) ולש ןירופרופ לבוטו שפנו שפנ לכ םדמ

 םושר קידצו קידצ לכ לש ופוג ול הארמו ןירופרופ ותוא שבול ,ותוא ןודל המיבב וילע

 רמאנש תומקנ 'ב ונממ ה"בקה םקנתמ העש התואב ,תויוג אלמ םיוגב ןידי רמאנש ייִלע

 .'וגו עיפוה תומקנ ל-א 'ה תומקנ לזא

 ושע גרהש םוקמבו ,ל"*נה שרדמה ירבד איבמש (ט"סתת םילהת) ינועמש טוקליב ןייעו

 לבטו שפנו שפנ לכ םדמ ה"בקה לטונ לוכיבכ לארשימ םיוג םיגרוהש שפנו שפנ לכש בתכ

 וגו חבזמה לע הדקומ לע ה"ד (וצ תשרפ) שודקה םייחה רואב ןייעו .'וכו ולש ןירופרופ

 ומש שודיק לע לארשימ תומואה וגרהש שפנ לכ יכ ל"זרא ד"ע דב ודמ ורמוא ליזו

 .ק"הלכע ובלב םקנ םוי שובלי ותואו ,גרהנה תרוצ ומדמ םשור ה"בקה ,ךרבתי
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 תורעהו תוטמשה

 רבכש המ לע תורעה וא תוטמשה ואובי הז קרפב

 הזיאב ןמופמ םגו ,םימדוקה םיקרפב םינפב ספדנ
 תוטמשהה וא הרעהה בבופ וילעש ןינעה אצמנ דומע

 חית תנשל תורוקמ ,22 דומעב

 תורזגנה תוריזגה לכד ,וטאצול ח"מרל המכח יחתפ ח"לק תמדקהב ןייע
 ןושמש יבר שודקה ימיב השעמה עודיכ ם"סה גורטקב אוה לארשי לע
 םיסהל ל"נה ברה עיבשה ,ח"ת ימיב הריזגה התיהשכ הייהלקוצז רעלאפארטסוא
 לטבתי ול בישהו ,תומואה לכמ רתוי לארשי לע גרטקמ התא המל ותוא לאשו

 םה ודבאי ל"נה ברה ול בישה ,יגורטקמ רוזחאו ,הלימ תבש הרות לארשימ
 הכרבה לכיהב ןייעו ,ל"כע ק"הותמ תחא תוא לטבתי לאו הנהכו הנהכו

 .םיזמרו תודוס הברה הזב ראבמש כ"ר ףד תישארב אנראמאקמ א"ירהמל

 ןבא י"רה םג ,א"שת תנש לע תודלותב בותכש הלואגה ינמז ןינעב
 .ורפסב ראובמכ ,ש"ת תנש לע זמיר אייחי

 סופדב םידומע 30 שידיאב ט"תו ח"ת תוריזג סרטנוקה ףיסוהל יננהו
 .ו"צרת אשראוו ,דניקסעביל

 ןומרח תאצוה ,הטוהסדנאל רעזייל רזעילא 'רל הדובע ידומעב ןייעו

 13 דומע םשו ,חי'ת תורזג לע ר"מא חסונ ,10 דזמע תופסוהב .קראי וינ
 ק"דבא לארשי השמ םהרבא ר"ב קחצי 'ר ברהל כ"הויו ןויס 'כל החילס
 .ט"תו ח'ת תוריזג לע אסיל

 תמחמ םיסופדה לכמ טמשנו ,ב"ק ןמיסב ןשי סופד רשיה בקב הנהו
 לישעה יבר ארונה לבוקמה יקלא שודק םשב לודג רמאמ אצמנ רוזנצה תרוקיב

 הרותב ארקנה ושע ןב זפילא ןב ופצ יכ םש ראובמ רוציקבו ל"צז ףרוצ

 ץרא השודקב אוה ודגנכו ,תומוא םיעבשבש הנושארה הפילקה אוה ,ופצ ףולא
 תנידמב 'יה ותלשממו ,ןושארה ךלמ 'יה אוהו ,ןידד תויתואכ ןיד תויתוא ףוצ
 ,ו"פצ אירטמג אוהש "ןילופ, תויתוא אוה ינולפ יכ *ינולפל, זמרמו ,ןילופ

 איה תאזה הנידמה יכ ,תומוא 'ע לש ןילופד-רטמ ,ם"ודא תוכלמ תארקנ ןכלו

 ריבסמש ךרואב שי"ייע 'וכו ןושאר הפילק איהו םודא לש רשח די תחת תבשוי
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 לש הפילקה תרובגת 'יהי יששה ףלאב ח"ת תנשבש הלבקב םיזמר יפ לע
 ותואבו ,שדוקה לא ןרהא אובי ת"אזב תנשבו ,הלואגה תויהל יואר 'יהש ,ו"פצ
 תוער תוריזגמ םסרופמו עודיכ ,אטילו ןילופ ץראב 'יה תודיקע הברה הנש
 כ"וכ ר"הועב וגרהנש ת"אז תנשב אטילו ןילופ תוצראב ושענש םישק םינידו
 אוה ,ו"ת ף"לא ן"יז הזכ 'ת'א'ז ןמ םלענהו ,םשה תשודק לע י"בחאמ תובבר
 חתפת ן"ופצמ דוסה והזו ,ינולפ דוסב זמרנ אוהש ,ו"פצ אירטמיג אוהש ,ו-ףל-ןי
 וז הנידמב אקווד הריזגה 'יה ןכלו אטיל ץיילופ אירטמיג ןופצ יכ ,הערה
 .תוכיראב שייייע אקווד ח"ת תנשבו

 אציו תשרפ (ג"רעת שטאקנומ) ל"ז ןילבולמ יברהל תמא ירבדב ןייעו

 ץבקל ותגרדמ םירפא ןב חישמ ןכו ,ב"ע א"י ףד ,לחר תא םיקלא רוכזיו פ'"הע
 ילאפארטסוא ןושמש 'רב םיוקמ 'יה יכ ,גרהי אלש הארנ יכ ,י"אל לארשי תא
 .ק"הלכע 'וכו (הרצ םימעפ םיקת אלו) הז

 (ק"פל ר"תכה אשראוו) ץינזאקמ דיגמה ק"הגהל לארשי תלואג רפסבו

 לש) הז רוביח רחא ונשאר לע ורבעש תואלתה יכ ןיבהל ךל שיו ,ותליחתב
 א"כ רתוי שרפל א"או גוגמו גוג תמחלממ ןירוטפ ונא רבכ .(גארפמ ל"רהמ
 .ןזואל הפמ

 ה"הלצז אצינישאימ בוד לארשי 'ר ק"הרהל בהזה דיבר רפסה תמדקהב

 לעבה דימלת ,בוניטאסמ לודגה ףירח לארשי 'ר לבוקמה קיהגהמ ק"יכ איבמ

 תנש 'יהי הריציל ישישה ףלאל ח"כקת ינויערב הלע יתטמ לע :בוט םש

 התיה ישילשה ףלאל ח"מת .ת"יחב ויה תולואגה לכ יתיאר יכ ,ר"חשכ הלואגה
 ףלאב ח"קתת םגו ,ץראה תאיב 'יה ישילשה ףלאל ח"פת ,םירצמ תלואג

 ,ינש תיב ןינב 'יה יעיברה ףלאל ח"'ת םגו ,ןושארה תיב ןינב 'יה ישילשה

 ףלאל ח"לש יכ ר"הועב יתיאר ,עמשא אל ש"רחכ התיה ר"חשכ (תביתמ) התעו

 ידי תחת ןיאו ,ינש תיב יעיברה ףלאל ח"קתתו ,ןושארה תיב ברחנ יעיברה

 לה יששה ףלאל ח'תש עודי ונינמזב ךא ,ן"תיחה לכ תוארל םלועה רדס

 םגו ,.ש"מי ל"ימח זחופה ,אניירקוא םילקהאב ,אינלופ תנידמב הגירה ר"הועב
 ןושחרמ שדוחל םימי עבראב ק"הות הפרשנ יששה ףלאל ח"יקת תנש ונינמזב

 הששה לכ ריעה בוחרב אילאדאפ םילקאב ץנימאק ריעב הפרשנ ל"נה תנש

 יבצ יתבש םינימה תמחמ יברבר ילשאו רהז ינוקתו תוכרב תכסמו םירדס

 יעיברה שדוחב אניירקואה םילקאב תוגירה 'יה ח"כקת תנשב התעו ,'וכו ש"מי
 ינויערב הלעו 'וכו םיפלא האמל בורק תובברו םיפלאל וגרהנ ישימחה שדוחבו

 ת"יח הב שיש הנשב אקווד עודמ הלבק פ"ע ראבמש שייייע אקווד תי"יח המל
 ןלליקו תויתוא ב"כב ןכרב ה"בקה (ח"פ ב"ב) ל"זרא בטוק לע וירבד הנובו
 לע טושפ רבד הארנ וטושפ יפלו םש םייסמו .תויתוא 'חב ןכרב השמו 'חב

 .ת"יחב ןכרב השמו 'חב ןללק ה"בקה ןעי אוה הללקו הכרב ןמיס יכ ת"יחה
 ונקדצ חישמ תאיבב העושיו הלואג תנשל הכזנ ח"כשת תנש וז הנשבש ריהיו

 .א"בב



 תרקי תנפ 200

 תספל השרדל עגונב ,43 דומעב

 יניד ללוכה קחצי חיש רפסש ץיבוקשרעה ילאשיפ 'ר ברה ידידי ינרעה
 הנושאר םעפב ספדנ גארפ ק"דבאה תויח קחצי ברהל םיזורחו םירישב הספ
 'יה אל בושאמאטמ ןושמש ר"ב בקעי 'רל השרד לבא ,ז"מש תנשב גארפב
 .ארבנ אלו

 אדוהי תיב ס"חמ שילאק ק"דבא ןסינ הדוהי 'ר ןואגה בתכש ת"סהל עגונב ,46 דומעב

 ארומל י"ש תי"וש רפסבש א"טילש ץיבוקשרעה ילאשיפ ברה ידידי ינרעה

 תבושתב א"ל 'יס (ב"רעת בוקרטעיפ) עוויזישט ק"דבא לאוי השמ ברהל
 (שילאק) הפבו בתכו ערואמה לכ ריכזמ בוקרטעיפ ק"דבא סקאוו א"חר ןואגה
 תועיריה זונגל יתיווצו ,אדוהי תיב ק"הגה ובתכש ת"סה ערקנש 'יררעשה תעב
 ונקפתסנש ףא ,הדוהי תיב לעב רבקה לצא סרח ילכב ,םירזגל וערקנש השלש

 תיב ןואגהד ןויכ מ"מ ,לספנד אכיה קר ,ךכ ןידה 'יהי אל תועיריבד ליעל

 ת"ס תשודק לדוג לע ריהזהל ותומ ינפל הויצו הבתכ אוהו הפב חנומ אדוהי
 .ש"ע .ןכ יתיוצ הבתכש תעב רונד ןיביבש אציו בתכ רשא

 66 דומעב

 ןמלז לאיתוקי ר"גה ןתח 'יה דארבמ רעטנרעליג עשוהי לואש 'ר ברה

 .סישאגראמ ןמלז 'ר ארקנה ,דָארבמ

 98 דומעב

 ונממ ת"דיח .ןיזדאר-אציבזיא אתלישוש שאר ,בושאמאטמ ןושרג יבר
 .ה"נק דומע ,ח"כשת ןילקורב ,ןיזדארמ םחורי תראפתב ספדנ

 100799 דומעב

 ןילקורב ,םחורי תראפתב ספדנ ולש ןיסחוי תלגמ .ןושארה רנייל בקעי 'ר
 .ה"סק ד"סק םידומע ,ח"כשת

 109-103-102 םידומָעב

 תראפתב ספדנ ונממ תונורכזו תודלות .ל"'ז ןילבולמ ןהכה קודצ יבר
 .דיסק"ו"נק םידומע םחורי

 דיייה קצאלפמ אריפש םייח 'ר שודקה רכזומ 121 דומקב

 תלהק רמאמב ,היכשת טבש 'א ןוילג ןיול ל"יר תכירעב ,לאילחנ ףסאמב
 אצמנ 104-103 םידומעב ,רעטבילג בייל ברהמ הכלהכ דפסנ אלש קצולפ

 רבע ךיא ,קצולפמ אריפש םייח יבר שודקה לע םינלופה לש הלילעהמ רופיסה

 םאה ,והולאש קספה עוציבב חכונ 'יהש ןיידה .םישודק תומ ותגירה עוציב
 ידליל גאדת קצאלפ ידוהי תדעש שודקה הנע ,הנורחא השקב וזיא ר"ומדאהל שי
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 'א םימשב םיקלא ונל שיש ועדיו םירשכ םידוהי 'יהי ,הרשיה ךרדב וכליש
 תא רסמ שודקה ,הנורחאה הדוקפה העמשנ ,ונתאמ םימלענ ויכרדש ארונו לודג
 עמש םיקלא אוה 'ד קועצל ליחתהו תילטב ושאר ףטע ,ןיידה לש ודיל שמוחה

 ,הרבככ והובקנ םיבור ירודכ הרשע םינשו ורבד םייסל קיפסה אל ,'וגו לארשי
 .ד"יה ,ותומב 'יה הנש א"מ ןב

 תלכתהו ןיזדארמ ךינעה ןושרג 'ר לש וכרעל עגונב ,1107107 םידומעב

 םיבתכה קלח אנטוקמ י"רגהל וכלמ תועושי רפסב הבושת וילא שי ןכ

 ןיאו זנגנ אנדיאהש לארשי ילודג תעדש :ותנקסמ 'ב 'א 'יסב ש"ייע ,'א יס

 .תלכתה ריסהל חירכהלו יתעד ולבק רמוא ינניא ז"כעו ,תלכתב םיביוחמ ונא

 וניאש הרורב העידיה כ"ג ונל ןיאו ,תלכת ונניא םא םג לספנ אלש רחא

 ימו ,יל הארנ וניא כ'ג עייסל םגמא ,ד"נעפלנכ הלואגה ץצונתמש רשפאו ןוזלחה
 גהונ וניא אנדיאהד י"ראה תעדכ יאדו אלא :'ג 'יסב םש דוע .ןידי אוה ובלש

 דציכ ונל עודי 'יהו ,רוריבב תלכת אצמנב 'יה םאש ארביא ,תלכת תוצמ

 אוה הזש רומג רוריב ונל ןיאש אלא ,וזכ הוצמב זוחאל יואר 'יה יאדו ןיעבוצ
 ירבדו 'וכו ש"ייע רומג רוריבב ונל ררבתנ אל העיבצה תכאלמ םגו תלכת

 תא עייסלו ךומסל א"א כ"ע ,אמלעב הרעשה אלא וניא (ןיזדארמ) 'יחיש ברה

 תאז םג יכ ןעי ,תלכת ןינעב יבבל םע רשא תא בותכל לכוא אלו ,ותכאלמ
 רביח ןילבולמ ןהכה קודצ יבר קיהגהש עודי ןכ .'וכו דבלב הרעשה אלא וניא
 .תלכת שובלל אלש חיכוהל םלש רפס

 ביבא לת ,לקנערפ רסיא ברה ךרועה ,(הרותה לעפמ ףסאמ) רמועב ןייע
 םשו ,םילוח אפרמו םייניטאל םיטפצר בתכ :אפורכ יאניזדארה ,23 דומע ך"שת

 םיעודי ויה םידיסחה לצאו ,ודי בתכב םיטפצר לש המישר איבמ 25 דומעב
 ןילקורב ,םחורי תראפת רפסב .האופרב ויתועידיו וכרד לע םירופיס הברה
 ירדס לעב לש ודי בתכ םצעב םיטפצר ינשמ םימולצת אצמנ ופוסב .ח"כשת

 רמאמב (ד"ישת בא זי'כ 'ד 'בוח ז"מ ךרכ) א"ת-םילשורי ,"האופר,ב הארו ,תורהט

 תא םיראבמ שי :רמועב םשו .תוילגרמ דוד ר"דל ,םיאפורכ תודיסחה ילודגמ
 ותוא ץירעהש ם"במרהל לכב תומדיהל ןוצר ךותמ האופרה ידומילל ותופיאש

 סוניכה תדובעב השעש םשכ ,האופרה חטשב םג ול תומדיהל הצרו ,דאמ דע
 .תורהט רדסל ארמגה תריציבו

 .ביח אטכעזר ,המלש ירוכיב ת"ושב הכלהב ותבושת ספדנ ןכ

 תורהט ירדס ורפס םילשה רשאכ .ה"ע ןַאמצייוו דוד ברה ידידימ יתעמש
 ןייעשכ ויבא ,די בתכה וינפל חינהו בקעי תיבה ויבאל סנכנ ,םילכ תכסמ לע
 וסיפדהל ךל השרא אל ינב ,ול רמאו ,תינואגה ותדובעמ דאמ לעפתנ רפסהב

 ימ ךומדק רבכש (ב ,םימשה ןמ תוא (א ,םירבד השלש יל איבתש דע

 יבר עמששכ .םילודג םינברמ תומכסה הרשע (ג ,הזכ רפס תיישעב אוהש

 עדי אלו החתשמ ראשנ ,ויבא וינפל דימעהש םיאנת השלשה ךינעה ןושרג



 תרקי תנפ 20%

 פ"כעו םינבר םישמחל עסא ,אוצמל לכוא תומכסה ,ובלב בשח ,תושעל המ

 1 אוצמל ןילוכי ךיא םימשה ןמ תוא לבא ,ירפס לע המכסה גישא םהמ הרשעמ

 'יהו תוקספה ינש הנעתהו ,תינעתב בשייל ליחתה ויבא תאמ אצישכ

 ןמ תוא ול חלשיו ויניע תא ריאי ת"ישהש םילגרו םידי טושיפב ללפתמ
 םירפס רחסמ תיבמ גולטק ראודב לביק ותרחמל תינעתה רמגשכ ,םימשה
 םסרופמ לודגמ רפס םשרנ םשו ,י"כו םיקיתע םירפסמ המישר ,ברעמה תוצראמ

 ,ומילשהל אתלימ עייתסא אל קר .םיערזו תורהט לע ארמג רבחל ליחתהש
 גולטק לביק תינעתה רחא ףכיתש ,םימשה ןמ תואכ ולצא 'יה הז רבד הארשכ

 םינושארה םיאנת ינש תואלמל לוכי רבכש ,ול רמאו ,החמשב ויבאל סנכנו ,הז

 ימיב דוע הזכ רפס רבחל דחא לודג ליחתה רבכשו םימשה ןמ תוא ,ול ביצהש

 ןעיראגנוהו ןעיצילאגל עסנו ומע םיכסה ויבא .ןינעה לכ ול רפיסו ,םינומדקה
 ןהוזנאטנ ש"יר םינואגה לש תומכסהה ודיב 'יה רבכ רשאכו ,תומכסה לבקל

 המכסה לבקל ידכב זנַאצל עסנ דועו אנטוקמ ילעשוהי יברו בובל ק"דבא

 ,רתסנבו הלגנב רודה לודגל בשחנ זא 'יהש ,זנַאצמ םייח ירבדה אשידק אבסהמ

 ויצלח רזא זנַאצל ואובב .ריעצה ןואגה לע תודגנתהה תקתממ התיה ותמכסהו

 שקיבו ,וירוכיב ירפ וינפל שיגה כ"חאו ,םייח ירבדה יניעב ןח אוצמל ידכ
 ,הנה תחאו הנה תחא לעלעו ורפסב ןייע זנַאצמ ןואגה רשאכ ,ותמכסה ונממ

 ךלאשא ,ארמג רדסלו רבחל רמייתמ התא ךרבא ,ךינעה ןושרג יברל ומצע הנפ

 התא םא .תכסמ לש רוביחו רודיסה דוס עדוי התא םא האראו ,תחא הלאש

 תכסמב רשאמ הנוש םיקרפ םוכס שי תחא תכסמב עודמ יל ראבל עדת
 יכ ,דחא לכ האור תאזו ,ורבחמ דחא קרפב הנוש תוינשמה רפסמ ןכו ,תרחא

 ןינע ןכו ,הכורא תחאו הרצק תחא הנשמ אצמנ יכ .תומכב יולת רבדה ןיא
 תודחוימ תונווכ ארמגהו הנשמה ירדסמל 'יהש הזמ םיאור ,םיקרפ לצא הז

 םשכו ,'יהי המכ דחא קרפב תוינשמ םוכסו תכסמ לכב םיקרפ םוכס עובקל

 תוביתה רפסמב תונווכ שי ןכ ,קרפב תונשמה םוכס תעיבקב תונווכ םהל 'יהש
 רצק ףד שי הז ינפמו ,ארמגה יפדב אוה ןכו ,הנשמו קרפ לכ ליכת המכ
 (*1וללה תונווכ יל ראבל עדוי התא םאה .ךורא ףדו

 דארב ק"דבא חקור רזעלא יבר ארונה ק*הגהל תוינשמ לע חקור השעמב ןייע (*

 רדיסש תוינשמה ללכ לע חבשל םימעט יתתנ החיתפב ,רפסה טפשמ הזו ,המדקהב םשו

 ,הזה ןינמה אב המ לע ,ד"כקת המה םימכח ונש קרפ םעו םיקרפ ג"כקת שודקה ונבר

 אלא ,ךכ השענ ןמדזהו הרקמב אלש ,ובש םיקרפה ןינמ רדסו רדס לכב טרפה לע םגו

 יטרפ רפסה ךותבו ,ןווכמב דוסו זמר פ"ע לכה רדיסו ,ליכשה וילע 'המ בתכב לכה

 ישאר לש תויתואה ןובשחו הבש םיקרפה ןינמ לע םעט תכסמו תכסמ לכב תוטרפ

 ד"סב יתבתכו ,דוסו זמר פ"ע הנוכב אב לכה םיקרפה לש תויתואה יפוסו ,םיקרפה

 יעיגהבו ,םירדס השמחב הרדענ אל ןהמ תחא תכסמו תכסמ לכב םיאלפג םירבד ,ד"נעלנה

 ןיצקוע תכסמ קר יתדמעה אל ןכב 'וכו הבורמ הכאלמהו רצק ןמזהש יתיאר תורהט רדסל

 .'וכו ס"שה םויס אוהש
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 םיקרפה רפסמ תעיבקב ל"זח תונווכ ,ךינעה ןושרג יבר הנע הז לע
 ,םויה לכ שורדל יחכב ,דוס פ"ע שורדל עגונ רשאו ,ינממ םלענ תוינשמהו

 ,ארמגב ןיפדה תעיבקל עגונש המ לבא .תמאה תרטמל עיגא םא ינקפוסמ לבא

 תויתואה ירדסמו םיקקוחמב יולת רבדהו .,הנווכב אלש השענש ינחטבומ והז
 ולאש .םהירחא םיאבה םיסיפדמה לכ וכשמנ םהירחא רשא ,ןושארה סופדה לש

 בייח הריבעב םדא לשכנ םא (ה"כ ר"קיו) ל"זראמ לע רמאת המו זנַאצמ ברה

 ינש ארוק דחא ףד תורקל דומל 'יה םא ,היחיו השעי המ ,םימש ידיב התימ
 הנשיו ארקי רמימל ל"וה ,םינש הנשי דחא קרפ תונשל דומל 'יה םאו ,םיפד

 ןאימו .וליכי המכו םיקרפהו ןיפדה ועבקנ הנווכבש חכומ הזמ אלא .םילפכ
 .המכסה ול תתל

 בוקרטעיפ) אנוואקמ ץישפיל יולה בקעי ברהל תדה יקיזחמ רפסב
 רבחמה םהמע דמעש םינברמ םיבתכמ סרטנוק שי רפסה שארב (ג"סרת
 ןושרג ברהמ םיבתכמ ינש אצמנ ב"עו א'ע ד"י ףדב םשו ,םיבתכמ-תפילחב
 בתכמ .םינינע הברה לע רוא םיקרוז לבא ,םירצוקמ המה יכ םא ,ךינעה
 רבידו השרוב 'יהש ריכזמ םשו ,ןיזדאר ו"לרת שגיו ק"שצומב בתכנ ןושארה
 קיצייבולוס ד"יר ןואגה אוה) קצולס ק"דבאה בוד ףסוי 'ר ןואגה ברה םע

 רבדל הסנש דע ,הרות ירבדב תורצקו תוכורא ומע רבידו (קסירב ק"דבא

 םינינע) יפרוק יגורתא תודואו (קיתעמה -- תורהט ירדס) ט"ס 'סה תודוא
 רשא יל רפיסו (וכרעב 108 דומעב ןייע ,אנליווב צ"דיבה ודגנ ואצי רשא
 .'וכו רתיה אלו רוסיא אל וילאושל בישה אל אוה

 אנטוקמ ןואגה םע רבידש ועידומו ,ו*לרת ארקיו 'ה םוימ ינשה בתכמו
 םוקמ וניתונידמב דוע ןיא התע תעל יכ רמאו (ותולדתשה שקיבש ןינעב)
 .'וכו הזל

 ,135 דומעב

 (יקסנייציזראג) לארשי תיראשב ספדנ ונממ ת''דיח .ןיבור שיביל 'ירא ברה
 השמ טוקלי ,א"נק דומע ,ז"טשת ןילקורב (ןודרוג) השמ להקיו ,73 דומע
 .ל"ת דומע ,א'ת (ןודרוג)

 זיחבו .ץ"ק דומע ו"חבו ,ז"צק דומע ישימח קלח ט"וי תרהט ירפסב
 .ונממ ת"דיח הברה םיאצמנ ט"ר דומע ינימש קלחו ז"מק-ד"מק םידומעב

 140 דומעב

 .ה"ס דומע א"ח השמ להקיוב ונממ ספדנ ת"דיח .ןיבור ריאמ ברה

 141 דומעב

 םידומע א"ח השמ להקיוב ספדנ ונממ ת"'דיח .ןיבור לאקזחי םולש ברה
 .ו"יכש דומע אית ,ל"נהל השמ טוקלי ,א"נק דומע ב"חו ויצק ,זיס
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 ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ברה תודלותל ,154-145 םידומעב

 רזעילא יברל ת"הע רזעילא רזע רפסב :ףיסוהל שי ויסרטנוק תמישרל
 ; ונממ ת"דיח ,תושרדה סרטנוקב ה"סרת בוקרטעיפ קסאיפמ ןאמלעגיצ יבצ

 ללה ברה תכירעב "הגספה,ב .ונממ םיאולמו תורעה שי לואש תלודג רפסב

 ךרועהל ונממ בתכמ ,ט"נרת אנליוו 'א תרבוח ישימח ץבוק שיווירט ןהכה דוד

 ארוקה לי'זרא בטוק לע תורעה ס"רת אנליוו ,'ב תרבוח ישש ץבוקבו ; ת"'דיחב

 וסיגל "ראבה,ב ;תידיח ונממ שי השרוומ "הרות ירעש, ןוחריב ;ומשב וברל
 עטנ 'ר סיפדמה ובורק תרזע עגונב ,ץיבוקסיבמ גנילדירפ שריה יבצ ברה

 םהש שישרת ת"ושב ןייע .151 דומעב ,םירבחמה םע ותורשקתהו גרעבנענארק
 ד"היבל אבוהו ב"סרת ,בוקרטעיפב ספדנ זדולב צ"ומ רעטומלרעפ השמ ברהל

 ,ןהוזלכימ ברה בתכמ קיתעמש המדקהב םש האר גרעבנענארק עטנ ןתנ 'ר י'ע

 שישרת רפס סיפדהל ת"כ תעדב רשא ,יל רפיס 'וכו בוקרטעיפב יתייה רשאכ
 .'וכו םהוש

 ביל הדוהי ברהל ת"ושו תוטיש יללכ) םימיענב םילבח רפסב ןייעו

 בתכמ ז"ל 'יס ת"ושב (א"סרת בוקרטעיפ (בושאטס) יבוקאמ ד"בא דראביורג
 ובורק לע ותנווכ) ב"ש הנה :בתוכו ,'וכו ןהוזלבימ לאקזחי יבצ 'ר ג"הרהמ

 (בוקרטעיפב תונלבקב םירפס סיפדהו סופד ול 'יה םרטש גרעבנענארק עטנ 'ר

 רשא ת"כ לש ורפס יל הארהו ,יתרוק לצב 'יהו יריע ךרד רבע ת"כמ ועסנב
 הזיא םושרא בגאו 'וכו לודג גנוע םהב יתארקו ...סופדב תתל ודיל רסמ
 ...ורפסב יתיארש המב תורעה

 .ןהוזלכימ ברהל רבחמהמ הבושת שי 'ט ןמיסב םש בגא

 רדסו תבשל תורימז ,םירפסה רצוא י"ע קראי אונב ספדנ ח"כשת תנשב

 לאקזחי יבצ מ"גה י"ע ורדסנו וצבקנ ,םישוריפו םיגהנמו םיניד ,ןוזמה תכרב
 רודיסמ םוליצ קר שדח רוביח הז ןיא ,אשראוו ריעד ברה ל"ז ןהוזלכימ
 .151 דומעב רכזנה איירוגליבמ ד"יה גרעבנענארק עטנ 'ר ל"והש הבוט תוילגרמ

 יבצ ברהל תועושי סוכ רפסב ןייע תוחפשמ תודלותו סוחיל רמוחה עגונב
 סרטנוק ופוסב ,אעיצמ אבב תכסמ לע ר"תע אשראוו טאטשרבלהמ ףירח שריה

 םש ,ל"ז אנשטנעל ד"באגהב ןַאמרעדיב השמ לארשי יברל רבחמה תודלות

 תודלותל עגונב ובתכמ תא חקלש קסנולפמ ןהוזלכימ ברה תא םישאמ 'ב ףדב

 תורורב תויארב םש ררבמו ,ומש לע םבתוכ אוהו ,ל"ומהל חלשש רבחמה

 ןיא יכ ,וילע ךומסל ןילוכי ןיאו תורעשהב ובתכנ ןהוזלכימ ברה ירבד בורש

 /ז ףדב םש האר ,דוסי םוש םהל

 175 דומעב

 ,13 דומע לארשי תיראשב .ץלעיק שטשאמאזמ יקסרבט ןסינ אדוהי ברה
 .בושאמאטב רמאש הנושארה הרותה ספדנ
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 קיציבוזאמ בושאמוט ינבר תמישרב ,208-207 דומעב

 ,קרַאּפ ָארָאבב תעכ .זַאמ בושאמאטמ לעקניפראג סחנפ רממ יתלבק

 הזו ,םשד םינברה לכ ומשרנ םשש ,.זאמ וואשאמאטב ןותעמ םוליצ ,ןילקורב
 ליגב ה"רת תנשב רטפנ רעוואטיכלעב םהרבא 'יה ןושארה ברה (1 :םרדס
 צ"ומ יקסוואנאי ןרהא בקעי ברה (3 ,ש"טרת רטפנ לאימחרי ברה (2 ,םינומש

 ,רדנסכלאב ד"באל לבקתנו וואשאמאט בזע תקולחמ י"עו א"רת תנשמ וואשאמאטב
 ברה (4 ,רזוח םלועל תועטו ,ונריעב צ"ומ 'יהש 123 דומעב ספדנ תועטבו

 רטפנ רעקשטילעיוו 'ילא בקעי 'ר (5 ,וואסאק דיבא םדוקמ רלושטלא חנ 'ר

 כ"חאו .ושערת תנשב רטפנ שטיוועלערזיא יבצ ברה (6 ,79 ליגב ח"מרת תנשב
 ר"ומדא) דארגעשיוו ק"דבא ץייטשנרוב דוד 'ר ברה ןיב תקולחמה ץרפנ

 דוד לארשי ברה .טדארב ברה תא לבקש יחרזמה ןיבו (בושטאכאסמ ןורחאה

 ס"'חמ) שזראבז ק"דבא ןייטשניבור יבצ 'ילדג 'ר ג"הרה ןב ,דיבאר ןייטשניבור
 ברה ונתחו ,וימי ימדב רטפנ אשרוומ לאנאק ם"יר ג"הרה ןתחו (לודג דפסמ
 .לאנאק ברה לש ונימי די 'יה ןאמייה

 ר"ומדאה דיירפטלעוו ןמלז המלש ברה םינש הברה רד בושאמאטב
 .יבר רעוואשאמאט והוארק םשו זדולב ותריד עבק כ"חאו ,עשפסארמ

 איירוגליב ק"דבא ןאמרעבליז יכדרמ בקעי ברה ,130 דומעב

 ספדנ ץלעיקמ ץיוורוה ריאמ ברהל אזר חנעפ לע רואיב ריאמד אזרב ןייע

 יפב ארקנה איירוגליב ק"דבא ג"ההמ עמשש ג"כר ףד הכרב תשרפ אשראווב
 קסירוטל עסנו דיסח תויהל ליחתהשכ דגנתמ ותויהב ,יוליע רעוועצאמ םשב לכ

 הלע ךרדבו ,קלב תשרפ ק"ש לע .םהרבא ןגמ ס"חמהעב 'קה דיגמה ר"ומדאל

 שריפו תודעומה תא הזבמה תובאב ש"מ שוריפה דיגמהל לואשל ותעד לע

 ,אפוג ט"וי לע הנווכה אמש ?ול ןינמ ,דעומה לוח לע הנווכה ארונטרבמ ברה
 רמאתו ןותאה יפ תא 'ד חתפיו פ"הע דיגמהמ הרות יזמר עמש ןחלשב 'יהשכו

 שקבמ התא ול זמר י"שרפו םילגר שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ םעלבל
 ללקל הצר םעלב יכ הנווכה שריפו ,הנשב םילגר שלש תגגוחה המוא רוקעל

 ,שש אב השמ ששוב קוספה לע ל"זר ושרד (.טפ) תבשבו ,לגעה השעמ חכמ

 אבש י"שרפש הז ,םיששב םילטב םירוסיאד ל*ייקו ,תועש ששב ואטחש ונייהד
 תועש שש ולא רשא ,תוכוס תועובש חספ םילגר 'ג תגגוחה המוא רוקעל
 זליפל ךחרכ לעד םייסו .םישודקה ט"וי לש תועש ולאב םיששב ולטבתנ תוערה

 תועש שש םימעפ 'ס 'יהי אל כ"לאד םידעומה ןובשח ללכב דעומה לוח םג
 הזבמה ארונטרבמ ע"ר ברה שריפ ריפש ז"פעו ,ל"נה תוערה תועש ששה דגנ
 .ח"חפדו ד"כע דעומה לוח הז תודעומה תא

 אראבב תידרפסה :"כהיבד ברה א'טילש רעגניז דוד 'ר ג"הרה ניידיו
 םיחספ תכסמ לע ןאמיינ ןועמש ברהל שפנ בישמ רפסבש ינרעה קראפ
 ולאכ תודעומה תא הזבמה לכ ,(ח*יק) םיחספ ל"זרא לע ה"ס ףד (שטאקנומ)
 .ש"יועי קלב תשרפ רוא תונתכ רפס םשב שממ הז רבד איבמ ז"ע דבוע
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 בושטראימ ילסוי יבר ךרעל ,89 דומעב

 לכ םש ןייטשרעבליז ךלמילא ?רל ,אינמרג םוליצ ,תורקי תוחישב ןייִע

 .הוקמהמ רופיסה

 ונבמו ונממ ת"דיח אבומ ,ז"פרת איירוגליב ,תובוט תורושב רפסב
 דאמ ללפתהל (ילסוי 'ר צ"הה לש) וכרד 'יה :םשו ל"ז ילעשוהי 'ר צ"הה

 ובל לע רבידו ל"ז בוקליקאזמ שומיל 'ר צ"הה לצא ותויהב א'"פו ,המכשהב

 ז"ע טרחתה כ"חא ,ןמז הזיא ןכ גהנו וירבדל עמשו ,תצק רוחיאב ללפתהל

 ףא ,המואמ ךורע ןחלשמ חזא אל ,רוחיאב ללפתא אל ו"ח ,אל אל רמאו

 .ל"כע ,וכרדכ המכשהב בוש ללפתהו ,םלועל םנהיגב עקתשא ו"חש עדא םא

 ,ץלאקשימ דייבא בעילט-ג בקעי יכדרמ םייח ברהל ת"הע בקעי לגי רפסב

 ,ל"ז אלשימדארמ 'גהמ יתעמש :ב'ע ד"מק ףד םיטוקילב ,ח"'צרת ץלאקשימ

 וטקולת םתאו פ"הע ,ל"ז ילוואקמ ק"הה םשב וואשאמאטמ י"ר ק"ההמ עמשש

 חורב רמאו ,'וגו לודג רפושב עקתי אוהה םויב 'יהו ,לארשי ינב דחא דחאל
 לכ קר ,ללב םדוקמ העידי םוש 'יהי אל א"בב 'יהיש הלואגה תעבש ושדק

 ותועצרב ןעצרהו ,ותונחב ינונחהו ,ודומילב םכח דימלתה ,ונינעב קוסעי דחא

 לוק םא ,תאז המ ועדי אלו ,תוארונו תולודג תולוק ועמשי םואתפו 'וכו

 ץוחבו ,המ תוארל הצוחה םלוכ וכליו ,הזב אצויכ וא חתות תוירי המחלמ

 ,דאמ ארונו לודג לוק ,םלועה תוחור 'ד לומ אב לוקה יכ ,לוק וניאש וארי

 נ"כהיבל וצבקתיו ורהמי זאו ,חישמ תאיב ןינעמ אוה לוקה ילוא םבבלב הלעיו

 ובושיש הנושאר תכ 'יהי ,תותכ ינימ המכ םהב "יהיו ,םינונחתו םילהת רמול

 אשיו חורו ןנע אובי ףכיתו ,הנטק העשב בלה קמועמ ,המילש הבושתב ימות
 המ רמאל דואמ ודרחי ןכ םתוארב םירחאהו ,עדונ אל רשא םוקמל םתוא

 הבושתב ז"יע ובושיש 'א תכ דוע אצמי כ"עו ,הפ ראשנ ונחנא םא ונתא 'יהי

 ודרחי אלש בבל-ישק דוע 'יהי לבא ,םהירחא םג ןנע בוש אוביו .המילש

 המכו המכ 'יהי ןכו ,ינשה ןנע תואה לוקל ובושיו ,ןושארה ןנע תואה לוקמ

 הזלו ,בבל-ישק רתויה וליפא םלוכ ובושי הנורחאבלש דע םידיחיו םיבר תותכ

 ,א םעפב אל רמולכ ,לארשי תיב דחא דחאל וטקולת םתאו איבנה זמר
 רפושב עקתי אוהה םויב 'יהו שרופמ רדה הז לע ,הז 'יהי המ י"ַעו תמיאו
 .ל"כע א"יבב הזל הכזנש ר"הי ,הזה רבדה 'יהי זא ,'וגו לודג
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 תוחתפמ

 תוחתפמה תריסונ

 םינברה תומש ןכו ,רפסב םירכזנה םינינע לכ ,בדא רדס יפל יתכרע
 ,םינפוא עשתב יתרדס חתפמה ."תרקי תנפ,ב םירכזנה םירפסו תומוקמ םישיאו
 ושמש םה ןעי ,ירפסב יתאבהש םירפס תמישר יתתנ הליחת ,ודבל ךרע לכ

 הלגד יאשונו הליהקה תודלות עגונב יתועידי יתבאש םהמ ןיעמו רוקמל יל

 .יתונקסמו יתודוסי יתכמת םהילעו ,הינברו הימכח

 ת"ישה תרזעב יידיב התלעש דע יתחרט תועיגי המכ !ךיניעב ארוק לוט

 ותונקלו ןכומה ןמ יתחקל אל ,הזה רפסב םיבותכה םירבדה לכ ךורעלו רדסל

 שורד ,הז ירפסב יתעקש העיגיו למע הברה ,אניחט אחמק ןוחטל וא ,יונישב
 עפש ינפ לע םירוזפה םיעטק יחדנו תוטאטיצ יסיסר ,רמוח ירבש ץבקל 'יה
 תוכייש ול שיש רבד לכמ ףיקמו ןמאנ רואית תתל ידכ ,תורבוחו םירפס לש

 לש תיללכה הנומתל ,ןווג ינבו ןווג ףיסוהל םהירבד רואלו ,ונריע ינבל

 תולגל יתיכזש יל יתיתו ,הנש תואמ עבראל בורק המייקתהש ,תידוהיה ונתלהק

 תובישח ריבסהל רתומלש בושחא ,יתדובעב רזעל יל 'יה המהו םישדח תורוקמ

 רבד לכ לקנב אצמי דחא לכש ,רפסל םינזא יתנקת הזבש תוחתפמה ןינע

 רבדהש תורמלו ,שופיח רחא שופיחב ןמזה דוביאו העיגיו למע ילב ,ץפח

 יפל ,רבד םוש לע יתסח אל ז"כב ,תדחוימ האצוהו השק הדובעב יל הלע

 ,יתדובע ילגרל םהב יתנייע תעב הז גוסמ םירפס ראשב ונורסח יתשגרהש
 ןכומ לכה 'יהיש תוחתפמה תריסמ י"ע דבכנה ארוקהל לקהל יתרמא ךכיפל
 : םרודס הזו .בוט יכה ןפואב וינפל ךורעו רדוסמ

 תומש (3 ,םימיכסמו םירבחמ םינברה תומש (2 ,םירפסה תמישר (1

 תומש (6 ,םידוהי-יא תומש (5 ,םישנ תומש (4 ,םישיאו םיסיפדמ ם"ילומ
 םינינע חתפמ (9 ,םימולצתה תמישר (8 ,תובצמ יחסונ תמישר (1 ,םיפארגואיג
 .םינוגראו תודסומ תומשו

 םימעפלו םמשב םבורו ,םהירפס םש לע םירכזנ םתצקמ םינברה תמישרב

 ,םהיגוס לכל םישיאה רדסב .הז לא הזמ ןייעל יתזמר תוחתפמבו ,םהיתשב
 ולאו ,םתחפשמ יוניכ תומש יפל םתוא יתרדס ,םתחפשמ םש יתעדיש ולא
 .ןושארה םמש יפל םתוא יתבצה םתחפשמ יוניכ יתעדי אלש

 ולחמיש ,יתדובע דעב םתדות תא הזב ועיבי םידבכנה םיארוקהש הוקא

 רואל יל 'יהי םהירבדו ,ורודיסו ירפס לע םתעד תווח יל עידוהל םבוט ברב
 .ש"היא ירפס ראש תכירעב יתביתנב

 ,הכרבו הדותב

 רבחמה
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 תמישר

 א

 ,133 ,130 ,128 /79 ,בושטאכאס רזנ ינבא
3. 

 .131 ,תוכרב ןורכז ינבא
 .117 ,ת"הע רעטומלרעפ השמ ןבא

 .153 ,רעטומלרעפ מ"רל םהש ןבא
 .203 ,ת"הע ארזע ןבא
 .147 ,פ"'ש הדגה לע בקעי תדגא
 .62 ,ץינמערקמ מ"רל בוזא תדוגא
 .151 ,טאנארג מ"ירל ילוליה יבד ארגא
 .151 ,ןהוזלכימ י"צרל אתתעמשד ארגא
 .35 ,(י"כ) שטאמאזמ ח"רל םירופ תרגא
 .85 ,סוחי תרגא
 .152 ,מ"דפפמ םהרבא להא
 .152 ,146 ,קסנעזילמ ךלמילא להא
 .149 ,תוילגרמ תחפשמ תודלות ןרהא להא
 .112 ,אנבודמ בקעי להא

 .141 ,ןוחרי ,להאה
 .140 ,ב"ח ת"וש ךאבמאב עשוהי להא
 .153 ,ןוחרי ןיילק קחצי להא
 .44 ,43 ,41 ,25 ,בושאמאטמ בקעי להא

 .149 ,טרופשש י"רל ת"וש בקעי להא
 .146 ,ץישפארמ ילתפנ להא
 .152 ,ןילבולמ יבר להא
 .152 ,יקחאומ קחצי להא
 .152 ,קסמאדארמ המלש להא
 .152 ,80 ,קצאקמ מ"רל הרות להא
 ,אקנעדאראהמ (השמ ליאוה) השמ להא

2. 
 43 ,41 ,ירעי ,א םירפס ילהא

 .65 ,סעקוד י"ר בשומל הוא
 .26 ,אטפאמ לארשי בהוא
 .15 ,עורז רוא
 .90 ,אקנעבודמ פ"רל המכחה רוא
 .110 ,109 ,ןיזזאר םייח תוחרוא
 .120 ,ת"הע אריפש םולש בהוא
 .90 ,ץינזאקמ לארשי רוא
 .22 ,באלקשמ י"ר לארשי רוא
 .161 ,119 ,םימשל רוא
 .21 ,ןאסאקמ אלמ רוא
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 .53 ,45 ,25 ,מ"חרל םייחה רוא

 .247 ,ת"הע םייחה רוא

 .79 ,70 ,69 ,םיובנעגייפ קחצי ינפ רוא
 .22 ,("כ י"ר ןוחרי הרות רוא

 ,אשראו-"שטשאמאז טסייג רעזנוא
 .141 ,ןוחרי ,םילשורי תורצוא
 41 ,24 ,תורפסה רצוא
 .43 ,37 ,בקעי ןב םירפסה רצוא
 .132 ,ת"וש םימואת מ"רל יאתילת ןיירוא

.7 

 .211 ,25 ,23 ,ת"וש יחרזאה ןתיא

 .151 ,ב"ח הרכזא הלא

 .208 ,ת"הע אדוהי יפלא

 .85 ,אנרובדאנ אתיב אפלא

 .28 ,ח"וא אבר והילא

 .116 ,56 ,הניב ירמא
 .80 ,קצאק הנומאו תמא
 .207 ,120 ,בודנעלבמ בקעיל תמא

 .152 ,ת"הע י"כ ןהוזלכימ לאקזחי ירמא
 .140 ,ת"וש רשוי ירמא
 .208 ,בקעי תקנא
 .54 ,46 ,רעבאב םש ישנא

 .117 ,56 ,ןוחרי םימכח תפיסא
 .24 ,ת"הע הריאמה אירלקפסא
 .24 ,אנליו ,ח"ת תוריזג רהיפניירא
 .155 ,יאליע יבד "ירא

 .83 ,זאמאלמ יבצ ץרא
 .140 ,ת"וש בולגזקמ יבצ ץרא
 .26 ,םיליהת לע םייחה ץרא
 .90 ,אדיורב ,לארשי ישא

 .50 ,זיוהנעטראג ברהל םילודגה לשא

 ב
 .254 ,240 ,ןוחרי ,ראבה
 .93 ,ד*וי הלוגה ראב
 .28 ,ח"וא בטיה ראב
 .41 ,מ"וח בקעי ראב
 .163 ,50 ,49 ,46 ,קשע ראב
 .97 ,ץינואקמ השמ ראב
 -שורי ןינב סרטנוק ,יקסמלשורי השמ ראב

 .126 ,םיל



 תמישר

 ,םימכח דובכ סרטנוק ,יקסמלשורי השמ ראב
2. 

 .484 ,רודגיבא תיב
 .149 ,113 ,ליוק ןרהא תיב
 .46 ,ב"ח ,מ"דפפ ןרהא תיב
 .112 ,ת"וש ,תוילגרמ םירפא תיב
 .53 ,ד"וןי ללה תיב
 .190 ,150 ,ץלעיק םייחה תיב
 .151 ,ץלעיק 'יבוט תיב

 ,46 ,45 ,31 ,שילאקמ ן"בירל ,הדוהי תיב
7 49, 163, 195. 

 .85 ,וראק ףסוי תיב
 .175 ,168 ,104 ,אציבזיאמ בקעי תיב
 .105 ,אציבזיאמ םיטוקיל בקעי תיב
 .152 ,151 ,זרעיגז ןמאנ תיב
 .108 ,אדיורב בקעי תיב
 .123 ,רדנסכלאמ בקעי תיב
 .149 ,146 ,ת"וש ,ןהוזלכימ לאקזחי תיב
 .150 ,דלאוונירג ןתנוהי תיב

 .31 ,אינלופב לארשי תיב
 .148 ,יזנכשא םלושמ תיב

 .131 ,63 ,43 ,גרבדעירפ םירפס דקע תיב
 .26 ,תושרד ץרפ תיב

 .151 ,תוכמ תומבי סחניפ תיב
 .148 ,ןהוזלכימ םיקידצ תיב
 .148 ,112 ,קירצ תיב
 .101 ,81 ,ח"ג ,קצאק תיב
 .152 ,ב"ח אטכעזר המלש ירוכב

 .52 ,סעלזיימ דוד ןינב
 .121 ,שטשאמאז םחנמ ןינב

 .144 ,הכלהב תויעב

 .151 ,ןהכ תכרב
 .206 ,רעזראבז םהרבא תכרב

 .109 ,ת"וש ה"צר תכרב

 .156 ,149 ,מ"דפפמ םהרבא תכרב
 .152 ,ת"וש יאויל רב

 .255 ,תובוט תורושב
 .178 ,םגברוחו ןיליופב תויסנכ יתב
 .140 ,לעשומ הלוגה ךןותב

 ה
 .24 ,ץיורוה יבצ ןואג
 .2077171 ,םלשה לארשי תלואג
 .123 ,תודיסחב טוקיל לארשי תלואג
 .249 ,ץינזאקמ דיגמל לארשי תלואג
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 .153 ,ןהוסלריצ הדוהי לובג
 .150 ,ץישבייא ןתנוהי תרובג
 .151 ,ןהוזלכימ גארפמ סחנפ תעבג
 .149 ,ןהוזלכימ ץירוקמ סחנפ תעבג
 .51 ,ןאמלעדע לואש תלודג

 .254 ,149 ,ץטישפיל תאצוה לואש תלודג
 .248 ,ץישבייא ,ט"תו ח*ת תוריזג
 .116 ,ןיול ,ראפ עזג
 .152 ,םישישרת עזג

 תוהגה םִע ונאפמ ע"מרל תומשנ ילוגלג
 .150 ,ןיע ריאמ

 .170 ,139 ,ח"וא ג"מפ לע הור ןג

 .224 ,ג"מרפ לע ףסוי יזנג

 .49 ,םילשורי םיבתכ יזנג
 .46 ,ןיול ,שילאק ןיא ןעדוי רעד עטכישעג

 ש

 .249 ,ןילבולמ תמא ירבד
 .153 ,ת"וש לאיכלמ ירבד

 .127 ,ד"וי תעד ףסוי לואש ירבד
 .50 ,תיהע ,ןילבולמ שרל לאומש ירבד
 .148 ,ןהוזלכימ הריש ירבד

 .145 ,בונישעיצמ החמש ירבד
 .152 ,הדשה שבד
 .148 ,146 ,םימש ןגד
 .233 ,םילהת לע 'ידוה לגד
 .148 ,אינלופב י"אצ ןואטב ,ונלגד
 .153 ,130 ,ת"וש ןיקצאלק 'ילא רבד
 .152 ,ותעב רבד
 .149 ,םילודג ירבד
 .25 ,ת"הֶע (ז"וטל) דוד ירבד
 .135 ,134 ,ןיקצאלק הכלה רבד
 .140 ,םיאולימ הכלה רבד

 .56 ,אוקלאז רסומו המכח ירבז
 .173 ,ת"הע זנאצמ םייח ירבד
 .156 ,ת"וש םייח ירבד
 .130 ,ת"וש ,ןידנעבמ רכשי ירבד
 .148 ,רעגארפ ריאמ ירבד
 .152 ,רוש בקעי ירבד
 .147 ,ם"במרהל השמ ירבד
 .133 ,132 ,בונאמורמ םחנמ ירבד

 ,53 ,ןייטשניול י"רל וישרודו רודו רוד
6 57. 

 .141 ,ןיבעשט ת"וש םירשימ בבוד

 .190 ,152 ,146 ,זלעבמ םולש רבוד
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 .147 ,בר רעהעשראו 8 ןופ עיפארגאיב יד
 .110 ,ןיזדאר ריעה ירעש תותלד
 .26 ,שקאפ ,רזעילא קשמד
 .152 ,םינקז תעד
 .152 ,םינובנל תעד
 .205 ,175 ,ץינואקמ השמ תעד
 .141 ,גרובשערפמ ע"רל ת"וש רפוס תעד
 .93 ,שטאשטוב ד"וי םישודק תעד
 .66 ,53 ,24 ,טאטשנעזייא םישודק תעד
 .212 ,ירעי ,קציראפמ ירבעה סופד
 .8] ,71 ,ךידוקפ ךרד
 .46 ,39 ,ד"וי א"מרל השמ יכרד
 .140 ,השרוב י"אצ לש ןוחרי ,ונכרד

 .134 ,ףסאמ ,םורדה
 .143 ,בושאמאטמ י"רל השרד

 44 ,תויח י"רל חספ תוכלהב השרד

 ה
 .173 ,172 ,141 ,םייח ירבד פ"ע פ*ש הדגה
 .106 ,אציבזיא םינמזה רפסו פ"ש הדגה
 .120 ,הניב ירבו פ"ע פ"ש הדגה

 ,147 ,125 ,רזעילא קשמו פ"ַע פ"ש הדגה
1. 0 

 ואדנל י"רל העושי תרטע פ"ע פ"ש הדגה
 ונבו

 .151 ,150 ,ןהוזלכימ י"צרל העושי חימצמ
 .148 ,ןילרעבמ שריה יבצ יבר תוהגה

 .230 ,ארפס לע ד"ירהמ תוהגה
 .153 ,151 ,ץראחש י"ר שדוק תרדה
 .101 ,75 ,70 ,ב"ח קצאק לכיה

 .248 ,34 ,אנראמאק ,הכרבה לכיה
 .205 ,193 ,25 ,אנליוו ,ןעטפירש ץשירָאטסיה
 .55 ,השמ שרדו השמל הכלה

 .66 ,םוחנ יברל אתבשל אתבר אתכלה

 .169 ,רהוזל מ"מו תורעה
 .169 ,רענייל י"רל ךוניח תחנמל תורעה
 .101 ,ןיזדאר החיתפו המדקה
 .152 ,148 ,119 ,תיבה תוניפ -- תיבה רה
 .152 ,יטנאקיר לע י"כ םימשב ירה
 ,רעגינזלוש תאצוה ךוניח תחנמל המלשה

9. 

 ף
 4141 ,ןילוח ס"מע קחצי רמאיו
 .253 ,168 ,167 ,ת"הע ,השמ להקיו

 תרקי

 ז

 .126 ,סרעפאפ ו*רל בוט רבז

 :.101 ,26 ,רהז

 93 ,קחב ינב ,םהרבאד אתוכז

 .153 ,ת"וש לאואשמ ףסוי רכז
 .213 ,רעייפ םהרבא ןורכז
 .146 ,ת"רזעמ רפסב ןורכז
 .152 ,םילשורי ןורכז
 .112 ,ת"וש הנוהכ ןורכז
 .98 ,םינושארל ןורכז

 .152 ,םחנמ ןורכז
 .148 ,שטיואקפעל םחנמ ןורכז
 .149 ,בקַעיל תאז ןורכז
 .156 ,152 ,רעלעה לאומש ןורכז
 .54 ,בוחלאבמ דוד 'ר תונורכז
 .52 ,םירטפנה תונורכז
 .141 ,ת"וש ןיקלאו ןרהא ןקז
 .23 ,יכרב 'רל ב"ח ךריב ערז
 .26 ,ץישפארמ שדוק ערז

2 
 .51 ,סוחי ףסכה לבח
 .153 ,134 ,118 ,ת"וש םימיענב םילבח

 .224 ,140 ,לאפינראט ת"וש ןורשה תלצבח
 .149 ,אהסישרפמ החמש תודח
 .86 ,תובבלה תבוח

 .145 ,זאגרעב שלושמה טוח

 ,66 ,םימכח תנשמל חפסנה שלושמה טוח
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 41 ,30 ,15 ,ת"וש ריאי תווח
 .107 ,לישעמ 'רל תועושי ןסוח
 .112 ,סעלזיימ י"רל תועושי ןסוח
 .205 ,175 ,11 ,םירשנ יפנכ פ"ע שמוח
 .148 ,ןהוזלכימ בר ןסוח
 .151 ,131 ,איירוגליב ןברוח

 .169 ,141 ,אזארבמאדמ ת"וש םוהנ ןוזח
 .175 ,מ"וחל מ*ירה ישודיח

 .152 ,ת"וש ןרהא ייח

 .124 ,ת"הע ןאמטסוי קחצי ייח
 .53 ,ת"הע אניומ ןועמש קלח
 .141 ,לופ תדיעו תעצה פ"ע י"א תקולח
 .151 ,ת"הע הרותה תכונח
 .52 ,םאדראטשמא ת"הע םהרבאל רסח
 .70 ,הבוטל הבשח

 .27 ,ת"הע רפוס םתח



 םירפסה תמישר

| 
 .231 ,ךוב רוכזי (.בול) רעוואשאמאט
 .253 ,142 ,ט"וי תרהט
 .142 ,בהז ירוט
 .152 ,תומבי ןיע בוט
 .133 ,ןגב לויט

 .23 ,ןויה טיט
 .152 ,םיגהנמ ימעט

 .187 ,הליש אבי
 .255 ,ת"הע בקעי לגי

 .31 ,רעכייט א"צר הקזחה די
 .41  ,יכאלמ די

 .16 ,גרבנייטש תינלופב בולסריב םידוהיה
 .22 ,רבונאה ג"רל הלוצמ ןוי

 ,זאמ בושאמוט ישודק רכזל ךוב רוכזי
7. 

 .148 ,אדנאל תחפשמ סוחי

 .157 ,148 ,127 ,ןעדלאו בא דבכי
 .118 ,ת"הע ראפ ןהמכי
 .247 ,שרדמ ונדמלי

 .38 ,37 ,שדח טוקלי
 .24 ,ג"רת אנליו םחנמ טוקלי
 .52 ,ינושרגה טוקלי

 .253 ,168 ,167 ,ןאדראג השמ טוקלי
 .81 ,קצאק ירמאו תורותל םלשה טוקלי
 .247  ,ינועמש טוקלי
 .1064 ,םהרבא ףסויו השמ ןימי
 .131 ,תעדה דוסי

 .112 ,אנבודמ בקעי להאל להאה תועירי
 .25| ,אנטוקמ י"רל וכלמ תועושי
 .149 ,ןיזארראנמ ת"הע בקעי שרשי
 .53 ,52 ,י"כ ,ןיליחנמ שי

 ּכ
 .148 ,תיבה דובכ

 ,ףלאו ש"רל ,םימכח דובכ ,תיבה דובכ
8. 

 .174 ,58 ,קצולמ בקעי בכוכ

 ,230 ,148 ,טאטשרבלה צ"רל תועושי סוכ
4 

 .145 ,זנאצמ םייחל בותכה לכ

 .156 ,ג"ס זנאצ תקולחמ גי"הנכ

 .160 ,ק"שרל ת"דהמ םירדנ יונכ
 .148 ,דמח םרכ
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 .119 ,ןייטשרעלאוו עשוהי םרכ
 .147 ,םינומדקה י*תכ
 .66 ,םינואגה יבתכ

 ל
 .50 ,ת"הע 'ירא בל
 .141 ,ת"וש ןהוזלריצ אדוהי בל
 .41 ,רבשנ בל

 .162 ,119 ,113 ,גרעבדירפ ןורכז תוחול

 ,עיזעאפ ןעאגאניס רעד עטכישעג רוטרעטיל
2. 

 ,םילעחמ לישעה 'רל הרות ירבד יטוקיל
6. 

 .132 ,129 ,קיש ם"רהמ יטוקיל

 .149 ,גרובמהמ י"רל הרות יטוקיל

 .154 ,ץראחוש סחנפ יטוקיל
 .197 ,לעבאנרעשטמ ם"רהמ הרות יטוקיל
 ,24 ,דנאלרוג לארשי לע תוריזגה תורוקל

5 43. 

 .119 ,םילעחב םידוהיה תורוקל
 .18 ,ץיברוה ה"צר תולהקה תורוקל

 מ
 .2 ,ת"הע ןטקה רואמ
 .141 ,ןוחרי רואמה
 .25 ,הבהאב ריאמ

 .50 ,םהרבא תלכאמ

 .161 ,ת"וש יכדרמ רמאמ

 .198 ,175 ,רימזאקמ יכדרמ רמאמ

 ,115 ,114 ,86 ,76 ,72 ,הלוגה יניע ריאמ
7 156. 

 .152 ,105 ,יאנוקאוק ףסאמ

 .119 ,ב"סרת ,גרוברעטפמ ףסאמ
 .28 ,ח"וא םהרבא ןגמ
 .23 ,ץ"בעיל רפס תליגמ

 .27 ,22 ,21 ,19 ,ך"של הפיע תליגמ
 .230 ,39 ,המלש יניגמ

 .131 ,130 ,129 ,ז"ע ס"מע םישדח םידגמ
 .46 ,םהרבא ןגמ

 .150 ,שטיטיוואלסמ צירל ןיסחוי תליגמ
 244 ,תומש ר"דמ

 .81 ,ת"הע בוליפמ השמ שרדמ

 .149 ,תומדק רבדמ

 .149 ,סחניפ שרדמ

 434 ,םיכובנ הרומ
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 .218 ,217 ,75 ,השרוב ןועובש ,יחרזמה
 .16 ,ב"פר גארפ ,ןיליופ יגהנמל רוזחמ
 .247 ,קיתע רוזחמ
 .253 ,ץישפיל ייירל תדה יקיזחמ
 6 41.  ,רפס ירקחמ
 .148 ,ןהוזלכימ ,יול הטמ
 .152 949 ,קחצי ימעטמ
 .95 ,ארדיאה לע םירידא םימ

 .104 ,102 ,99 ,ח"ב אציבזיא חולישה ימ
 .149 ,ץמק א"ר תובאד ילימ
 .152 ,םיבר םימ
 .119 ,םיקומע םימ
 .141 ,ת,"וש ,יקסנישוד ץ"ירהמ
 .109 ,108 ,םייח ץפח יבתכמ
 .45 ,א"דפפ ,ןוצר אולמ

 .153 ,ת"וש ,ןיקצאלק\ ןבא יאולמ
 .15 ,ת"וש ,אנורבמ י"רהמ
 .15 ,ת"וש ,ךורב רב ם"רהמ
 .40 ,ת"וש ,ןילבול ם"רהמ
 .220 ,200 ,14 ,א"שרהמ
 .152 ,ת"וש ןאזרעבמ ם"שרהמ
 .158 ,ת"וש םינרחאה קרעבנעטורמ םי'רהמ
 .94 ,אירבטמ מ"רל ארדיאה לע ןויצ םחנמ
 .152 ,בהז תרונמ
 .208 ,ת"וש לאומש םחנמ
 .141 ,בובלסינאטסמ לאיחי תחנמ
 .175 ,תבש 'ה הרוהטה הרונמ
 .40 ,ליגנארק מ"רל ןויצ םחנמ
 .25--24  ,אינלופ דפסמ

 .254 ,ןייטשניבור ברהל לודג דפסמ
 .150 ,אירגנוהב לארשי תורפסמ
 .55 ,רעכייט א"צרל ב*ח הקדצה השעמ
 .83 ,בוליפמ י"רל הרונמה השעמ
 .152 ,ך"נת לע י"כ ירצ טעמ
 .118 ,74 ,םוחנל הנעמ
 .148 ,לאומש ינדעמ

 .128 ,בובל תלהקל ןורכז תבצמ
 .55 ,א"ח שדוק תבצמ
 .158 ,הלבק םייח רוקמ
 .149 ,לארשי ןב מ"רל לארשי הוקמ
 .151 ,148 ,146 ,זנאצ םייח רוקמ
 94 ,לארשי הוקמ

 .28 ,ט"תו חית תוריזג תודלותל תורוקמ
 .112 ,59 ,ם"במרה לע הנשמה תבכרמ
 .150 ,קצאלפמ ז"ר תודלות ,ןהכ הארמ

 תרקי

 .149 ,אביקע יבר תנשמ
 .23 ,םילהת קדצ טפשמ
 .83 ,ת"הע רזעילא יבר תנשמ
 .67 ,66 ,65 ,שטשאמאזמ םימכח תנשמ
 .107 ,בקעי ריבאל תונכשמ

 ב
 ,106 ,104 ,ת"הע ץיבוקסיבמ אשד תואנ

1 
 .160 ,ק"שרהמל ב"ח ןיזורז ירדנ
 .211 ,160 ,66 ,אדוהיב עדונ
 .93 ,88 ,ךלמילא םעונ
 .167 ,148 ,131 ,ג"מפל ןיקירטונ
 .26 ,ץינזאקמ לארשי רזנ
 .93 ,הנומא ילחנ

 .250 ,םילשוריב ףסאמ ,לאילחנ
 .46 ,תוצמ לע ןימינב תלחנ

 .28 ,25  ,אקארקמ בקפי תלחנ
 .150 ,םירשי תלחנ

 תלחנ

 תלחנ

 תלחנ

 תלחנ

 .84 ,ת"הע שטאקנוממ לאירזע
 .23 ,ז"עהבא יבצ
 .23 ,תובא לע יבצ

 .103 ,לימארבאדמ ןועמש
 .141 ,ת"הע םיענו דמחנ
 .144 ,ריאמ יברד ץוצינ
 .152 ,ןילבולמ יברה תואלפנ
 .148 ,ידוהיה תואלפנ
 .83 ,ת"הע תושדח תואלפנ

 ,128 ,126 ,125 ,72 ,46 ,ת"וש 'יה שפנ
6, 157, 158, 159, 160, 250. 

 .175 ,172 ,שורד אדוהי שפנ

5 

 .105 ,ןיע ריאמ תורעה םע אבר םלוע רדס
 .28 ,אטיל גהנמכ תוחילס רדס

 .46 ,י"כ ט"וי 'סותהמ ןיטיג תומש רדס

 .105 ,תורודה רדס

 ,109 ,108 ,105 ,99 ,66 ,ח"ב תורהט ירדס
4, 169, 184, 251, 253. 

 .110 ,108 ,םידעומ םירשי דוס
 .78 ,שדוק יפרש חיש דוס
 .29 ,28 ,ץ"בעי רודיס

 יברל םילהתל שוריפו השמל הלפת רודיס
 .107 ,םילשורי לישעמ

 .151 ,יירוגליב רצואה תיב רודיס
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 .171 ,163 ,64 ,57 ,54 ,35 ,אימשד אתעייס

 .29 ,28 ,ח"ת תנשל תוחילס

 ,אשראהו ,אנשטיפארגאעג קינוואלס
 .81 ,רעוב הנס
 .207 ,הנטק ירדהנס

 .157 ,י"כ םישורד רפס
 .128 ,םאדרטשמא םייחה רפס
 .105 ,אציבזיא םינמזה רפס

 .118 ,טראביורגל ןורכז רפס
 .107 ,י"כ בולסרבמ נ"רל תונויזח רפס
 .174 ,100 ,םיארי רפס
 .46 ,יבכרהל לבויה רפס

 .152 ,י"כ םיללכה רפס
 .131 ,איפארגוילביבל ןועבר רפסה
 .35 ,ץבעיל שומשה רפס

 .129 ,הנומתה רפס

0 

 ע
 .28 ,ת"וש ינושרגה תדובע

 ,59 ,58 ,57 ,55 ,54 ,35 ,יולה ריש תדובע
6, 117, 195. 

 .133 ,ןגב ןדע
 .251 ,(א"תב הרותה לעפמ ףסאמ) רמוע
 .130 ,ת"וש אריפש לארשי תרז
 .254 ,ת"הע ןאמלגעיצ רזעילא רזע
 ..112 ,ץנוצ עישוהי תרטע
 .148,ןהוזלכימ יבצ תרטָע
 .84 ,תישארב לע יבצ תרטע
 .145 ,112 ,ץייח מ"ר זפ תרטע
 .152 ,ץראווש ז"פרל זפ תרטע
 .152 ,בונאמירמ םחנמ תרטע
 .108 ,52 ,אנליוו ריִע

 .40 ,ץנוצ ם"ירל קדצה ריִע
 .150 ,קסירב הלהת ריִע

 .110 ,108 ,תלכת ןיִע
 .148 ,חלדבה ןיִע

 .150 ,הנויד הלע
 .247 ,לעקנערפ אמגודל םילע
 .ת"הע ןויגה יִלֶע
 .248 ,טוהסדנאל הדובע ידומע

 .46 ,30 ,תושרד העבש 'ידומע
 .175 ,65 ,תוכרב ס"מִע הכרב קמע

 ,36 ,בושאמאטמ תובא ץע ףנע
3 195. 
 .56 ,תובא ץע

62 1 

 .175 ,תבש ס"מע בוט תעדה ץע

 .153 ,ת"וש ןונבל יצע
 .110 ,אתודיסחד ןילימ רשע
 .208 ,הריעצ ריעמ תוקיתע

 ,רכו תושודק תוחצחצ רשע

 ּפ
 .119 ,56 ,ןהוזלכימל ת"וש תיבה תוניפ
 .105 ,103 ,40 ,אחאטלאפ ףסאמ ,סלפה

6 148, 152 , 

 .132 ,רעדנעלאה םהרבא ינפ
 .230 ,41 ,40 ,39 ,ת"וש עישוהי ינפ
 .230 ,ס"ש לע עשוהי ינפ
 .246 ,245 ,189 ,67 ,שטשאמאו סקנפ
 ,50 ,49 ,31 ,30 ,28 ,19 ,א"דד סקנפ

2 205, 206. 
 .49 ,הבדולז סקנפ
 .254 ,ינרות ףסאמ ,הגספה
 .208 ,הבושת יקספ
 .88 ,תובא רעלאנק םייח ירפ
 .174 ,ד"וי ג"מרפ רוציק האנ ירפ
 .174 ,131 ,28 ,ח"וא םידגמ ירפ
 .152 ,רדה ץע ירפ
 .175 ,ןהכה צ"רל קידצ ירפ
 .116 ,56 ,ת"וש האובת ירפ
 .141 ,ןוחרי ,סדרפ
 .156 ,רעטייברא ןוא טייברא ןופ ןעמעלבארפ
 .63 ,35 ,ותדעו קנארפ
 .187 ,ץראה סדרפ
 .171 ,ןישידק ןימגתפ
 .23 ,גרובסוש ג"רל הבושת החתפ
 .224 ,ג"מפהל תללוכ החיתפ

 .110 ,108 ,תלכת ליתפ

 צ

 .148 ,תוינשמל בר אבצ

 .148 ,112 ,םאטשרבלה קידצל יבצ
 .131 ,י"שר תקדצ
 ,131 ,םימכח תקדצ
 .110 ,לודגה א"ר תאוצ
 .18 ,רגהב לארשי ימכחל הפוצ
 וניקזוו קסנולפמ צ"ר תודלות ,הדשה חמצ

 .150 ,א"גמה
 .150 ,קסנולפמ םהרבאל חהמצ
 .244 ,ת"וש ,קדצ חמצ

2 
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 .24 ,23 ,האיציניו םיכר תב רעצ

 .148 ,ןהוזלכימ ןמשה תחפצ

 ,213 ,הריפצה

 .230 ,ןאמרדיב ם"יחל שרוש תרופצ
 .35 ,שטשאמאזמ םייחה רורצ

 .81 ,68 ,ז"פ יבר רעקצאק
 .248 ,רשיה בק
 .175 ,152 ,22 ,ת"הע ץינזאקמ השמ תלהק

 .37 ,רעניו השמ תלהק
 .54 ,בקעי תלהק
 .154 ,השרוב ר"הדגאמ ןוחרי ,םישורד ץבוק
 .175 ,הכיא תור רתסא לע אדוהי לוק
 .25 ,בקעי לוק

 .54 ,אנולגמ אדוהי לוק
 .12 ,"לא לוק
 .175 ,172 ,בקַעי ילוק
 .108 ,אנליומ צ"דבהל םיאולימ סרטנוק
 .108 ,ל"נהל ופרוק יגורתאל רתיה סרטנוק

 .145 ,השודקהו האירקה סרטנוק
 .111 ,51 ,ןילבולב םידוהיה תורוק
 .44 ,ילואקק לש אנאילידאב גולטק
 .52 ,44 ,רעדיינשנייטש גולטק
 .149 ,ותדלותו ךורע ןחלש רוציק

 .52 ,דחוימה םשה שודיק
 .248 ,המכה יחתפ חילק
 .113 ,112 ,ףסכ תרעק
 .59 ,אהאקלאז הבגשנ יירק
 .212 ,84 ,52 ,49 ,רפס תירק
 .28 ,תבש ןברק
 .30 ,(ןהכ הארמ) ,ת"וש רוא ןרק

 ף

 132 ,םידגמ תישאר
 .249 ,אצינישאימ ת"הע בהזה דיבר
 .81 ,יספלא קצאקמ יברה
 .102 ,81 ,םירובג םיששו קצאקמ יברה
 .230 ,זרבזמ אתיירואד ןיזר
 .150 ,ריעה תובוחר
 ,אצווארטסואמ ריאמ יזמר
 .70 ,א"בדתל םיפוצ םייתמר
 .251 ,םילשורי יעדמ ףסאמ ,האופר
 .118 ,117 ,57 ,56 ,גנילדירפ יבצכ ץר
 .152 ,יטנאקר

.4 

 תרקי

 .203 ,99 ,11 ,י"שר

 .37 ,רעעוו תמישר
 .97 ,םישודקה תמישר
 .197 ,תומושר
 .67 ,שטשמאזמ םירבחמה תמישר

 .56 ,דארבינסארק ינבר תמישר
 ,בושטשאל יסופדמ תומישר

 .212 ,ירעי .א ,קציראפ

 .131 ,ס"שה ישרופמל תוילגרמ ר"ר תמישר

 .152 ,םלשה שא יפשר

 ש

 .83 ,בוליפמ י"רל ,םילשורי םולש ולאש

 ,141 ,133 ,127 ,יקסנייציזאג לארשי תיראש
7 182, 253, 254. 

 .105 ,ארגיו י"רל לארשי תיראש

 .230 ,112 ,לימארבאדמ ןתנ תיראש
 .66 ,בושטשאל סופד ט"שעב יחבש

 .34 ,ץנימ תאצוה ט"שעב יהבש

 .22 ,אגריו ש"רל אדוהימ טבש
 .55 ,54 ,אווקלאז אדוהימ טבש

 .103 ,46 ,אלגירד יתבש

 .149 ,יבצ םכחהל רשיה ליבש

 ש"יר תובושת ,י"כ םיחא תבש
 .84 ,ןוחרי ,ןמאנה ןויצ רמוש

 ,127 ,93 ,רוגמ ם*ירה ת"וש
 .27 ,גארפ יארתב ינואג ת"וש

 ,130 ,127 ,126 ,125 ,ש"ירל בישמו לאוש
7. 

 .207 ,171 ,אדילמ ד"רל תבש רמוש
 .233 ,םילהת לע דודל םיגשוש
 .52 ,אנליוו ,דניוומרוטש

 .250 ,תויח קחצי חיש
 .355 ,תורקי תוחיש

 .150 ,117 ,שדוק יפרש חיש
 .250 ,אחאזישטמ ם"ירל ת*וש ,ארומל יש

 .113 ,112 ,לכשה רסומ יריש
 .148 ,יודנאל לארשי תריש
 .171 ,חקורו ן"במר פ"ע םירישה ריש

 .47 ,40 ,38 ,א"דיחל םילודגה םש
 .65 ,52 ,ןעדלאו  םילודגה םש
 .78 ,בושטאכאסמ לאומשמ םש

 .16 ,ןהכה ייירל תיראשו םש

 .158 ,"ח שפנל תיראשו םש
 .152 ,117 ,רעגרעב לארשי תחמש

 ,ואשיבורה

 .161 ,ז*מרו

.1 
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 .148 ,םידגמ ירפה תודלות .148 ,בוטה ןמש

 .149 ,ץירוקמ סחניפ 'ר תודלות .147 ,הדגה לע התרפאב הונעמש

 .173 ,אלשימערפמ ,ומחל הנמש
 .28 ,ח"וא הבושת ירעש
 .52 ,תורטפה םיבר תב רעש

 .254 ,השרוב ינרות ןוחרי ,הרות ירעש
 .62 ,שטאקלעיוומ מירל ךלמה רעש
 .128 ,ביבא-?לתב ןותע ,םירעש

 .110 ,108 ,לוח ינומט ינופש
 .85 ,ונאפמ ע"מרל תמא תפש

 .73 ,רוגמ תמא תפש
 .130 ,ת"וש בולסידאומ םהרבא יתפש

 .211 ,40 ,ד"וי ,(ך"ש) ןהכ יתפש
 .114 ,ץליפמ קידצ יתפש

 ּת
 .175 ,171 ,ט"שעבה פ"ע ודוה ,תבש תולהת
 .120 ,ןילוזמ ארגיא ףסוי םהרבא תודלות
 .248 ,26 ,האנלופמ ףסוי בקעי תודלות
 .150 ,דלאונורג רודה ילודג תודלות
 .152 ,םייהנפוא ד"ר תודלות
 .158 ,157 ,סקאו א"חר תודלות

 .46 ,שילאק ידוהי תודלות
 .158 ,ץישיביאל ,יח שפנה תודלות
 .148 ,אסילמ בקעי יבר תודלות
 .150 ,אנפמעקמ אדנאל י"ר תודלות
 .159 ,ןתנוי 'ר יברה תודלות
 44 ,43 ,ןיקמורפל םילשורי ימכח תודלות
 .149 ,לארשי ןב השנמ 'ר תודלות
 .150 ,קצאקמ ם"'רה תודלות
 .19 ,רעטעפ ןאי ,בול בושאמוט ריִע תודלות

 .40 ,עישוהי ינפה תודלות

 .148 ,טאטשרבלהמ ה"צר תודלות
 .74 ,רבושאמוט ה"צר תודלות

 .43 ,אילאטיא ינבר תודלות
 .148 ,סב יתבש יבר תודלות

 .150 ,ןימיזדארמ ם"אר תופעות
 .122 ,ןילבולמ ת"וש דסח תרות
 .152 ,ןוחרי ,ןויצמ הרות

 ,150 ,146 ,145 ,121 ,ת"וש ,רהציו שורית
3, 165, 190. 

 .141 ,תוכרב שרופמ דומלת
 .56 ,ידש תבונת
 .62 ,32 ,לודגה ח"ירהמ לארשי תראפת
 .22 ,הפי י"רל לארשי תראפת

 .37 ,ץיזלעבמ י*רל י"כ לארשי תראפת
 .82 ,רדנסכלאמ לארשי תראפת

 .72 ,אחסישרפמ ידוהי תראפת
 .110 ,109 ,יכוניחה תראפת
 .207 ,רעגיבלע יבצ תראפת

 .67 ,66 ,65 ,שטשאמאזמ ת"וש יבצ תראפת
 .109 ,103 ,ןהכה צ"רל יבצ תראפת
 .97 ,ץינזאקמ השמל הלפת
 .123 ,תבש ינוקת

 .212 ,קציראפ רהז ינוקת

 .254 ,רטומלרפ מ"רל ת"וש םהש שישרת

 .40 ,תושדחה ח"בה תבושת
 .153 ,ןודרוג אדוהי תובושת

 .41 ,ן"במרל תוסחוימה א"בשרה תבושת

=>8063 



 םינבר תומש

1 
 .448 ,גארפב מ"ר םהרבא ברה
 .52 ,קסיצשאממ ד"יה שודקה םהרבא יבר
 .92 ,קסילאקמ ר"ומדא םהרבא יבר
 .95 ,61 ,בושאמאטמ רבחמ ב*א םהרבא ברה
 .104 ,ןאדנאלמ ,ב"וש ,ןאמסוז םהרבא ברה
 .127 ,ץילאוויקסנאק ד"בא שיבא םהרבא ברה
 .66 ,ץיווישיט ד"בא ,בקעי םהרבא ברה
 .158 ,הבוצ םראמ םכח ,םהרבא ברה
 ,70 ,69 ,,אהסישרפמ השמ םהרבא ברה

2 105, 117, 149. 
 .156 ,149 ,טרופקנארפמ שיבא םהרבא ברה
 .86 ,לאראנ ק"דבא םהרבא ברה
 ,128 ,בושאמאט ד"באר לישנא םהרבא ברה

9, 164. 
 -ץינזאק ד"בא לישעה עשוהי םהרבא ברה

 .207 ,ןיזעשזרב
 ,לבב תנידמד מ"ר ,ט"ס ףסוי םהרבא ברה

 .110 ,רדגב

 ,אצינלעגאממ לישעה עישוהי םהרבא ברה
1. 

 ,האר ,102 ,83 ,בושטאכאסמ רזנ ינבא
 .םהרבא ברה ןייטשנעראב

 .120 ,ןיברוט ק"דבא
 .84 ,לאראנ ק"דבא

 .166 ,ץיניזרעיוז ק"דבא
 .130 ,ןילבול קידבא
 .49 ,םאדרטשמא קחצי ברה בהובא
 .16 ,בושאמאטב העודי החפשמ ,לאנברבא
 .145 ,אלאיבמ בוזא תדוגא

 .234 ,ןיטאיסוה ר"ומדא
 .130 ,ןימיזדארמ ר"ומדא
 .1183 ,134 ,זלעבמ ם"ירומדא

 .234 ,טשאהובמ ר"ומדא
 .17 ,ןיזדאר י"רומדא
 .80 ,קצאק תיבל ם*"ירומדא

 .183 ,בושאמאט י"רומדא
 .121 ,ןעיצילאגמ ם"ירומדא
 .165 ,בוסיראפמ ר"ומדא

266 

 האר .227 ,225 ,224 ,בונישעיצמ ר"ומדא
 .שיביל ברה ןיבור

 .166 ,ד"יה ,קסמודארמ ןורחאה ר"ומדא
 .139 ,םיבושח ם"ירומדא
 .אמלעח ד"באר ןהכה השמ ברה קשמידא

9, 171. 
 .207 ,םודארב צ"ומ ןהכה ןרהא ברה
 .113 ,ליוק ק"דבא ןרהא ברה
 .96 ,אנרובדאנמ לאיחי ןרהא ברה
 .65 ,ןישרעבעש ד"בא לאומש ןרהא ברה
 .85 ,בושטראימ ילסוי ברה ןתוח ןרהא יבר
 .120 ,ןישילאקמ ןנחלא ברה רעגנוא
 .222 ,בובלב ןיטערטסמ ילרעב ברה רעגנוא
 .222 בובלמ קחצי בקעי ברה רעגנוא

 ,גרובשלעקיג ד"בא ד"וד ברה םייהנעפוא
6, 48, 152. 

 .152 ,ןילבולמ לאומש ברה ךאברוא

 ,172 ,אחקלאזמ ביל הדוהי ברה ךךאברוא
5. 

 יבצ דוד ברה ךאברוא
 .129 ,בולהאמ

 .152 ,קסלעשאנ ד"בא בקעי ברה רענרוא

 ,85 /73 ,517 ,56 ,אטפאמ לארשי בהוא
6 87, 13!, 115, 114, 116,/ /31, 

7 228. 
 .122 ,ץינבאטס-אטפאמ םימשל רוא
 .228 ,105 ,197 ,קסילערטסמ ירוא ברה
 ,תורהט ירדס האר ,ןיזדארמ םייח תוחרוא

 ,102 ,ןיזדארמ רענייל ךינעה ןושרג יברו
4, 107, 109, 111, 165, 168. 

 .150 ,30 ,גארפמ ןתנוהי 'ר יברה ץישיבייא
 .149 ,השרומ צ"ומ ןתנוהי ברה ץישיבייא
 ,ןילוזמ ר"ומדא ףסוי םהרבא ברה ארגיא

0. 
 .132 ,103 ,102 ,ןילבולמ ילבייל ברה רגיא
 .132 ,124 ,ןילבולמ םהרבא ברה רגיא
 .145 ,ןנזופמ אביקע ברה רגיא
 בושאמאט ד"בא יבצ ברה שטיווילעארזיא

 .254 ,207 .זאמ

 -,ץינמערק | ד"בא



 תומש

 .151 ,אלקודמ םהרבא ברה אגניטיא
 .129 ,בובל ד"בא ןרהא קחצי ברה אגניטיא
 ,ןיידראוסארגמ עישוהי ברה ןייטשנעכייא

9. 
 ,.זאמ בושאמאט ד"בא חנ ברה רעלושטלא

4. 
 .50 ,לבוקמ ,ןנחלא ברה
 י94 ,93 ,57 ,קסנעזילמ ךלמילא 'ר יברה
 .ךלמילא םעונ האר 6

 .90 ,ןנחלא ברה
 .18 ,אמלעח ד"בא ,והילא ברה
 .58 ,בולסידיוומ ד"באב רזעילא ברה
 .157 ,91 ,73 ,ץינזאקמ יברה רזעלא ברה
 475 ,74 ,קסוטלופ ד"בא רזעלא ברה
 .125 ,ןילבולמ סידיגמ םעד רזעילא ברה
 ,126 ,בושאמאט ד"באר ליצענ םוקילא ברה

4. 
 .131 ,אצינלעגאממ רזעילא ברה
 .150 ,קצאלפמ ןהכה דניקסוז רדנסכלא ברה

 .(רעקצאלפ אשיז 'ר האר)
 .93 ,איירוגליבמ ןנחלא ברה

 .115 ,114 ,113 ,בושאמאטמ רעב רזעלא יבר
 .233 ,108 ,(א"רגה) אנליוומ 'ילא ברה
 ,(םייירה) ,רוג ד"בא ריאמ קחצי ברה רעטלא

77/2/76 75 713 ,72 70 69 8 

114 ,107 ,102 ,93 ,83 /82 /79 8 

,160 ,157 ,156 ,127 ,118 ,117 5 

.205 ,196 ,1 
 .75 ,(ם"ירהב) יכדרמ םהרבא ברה רעטלא
 ,(תמא תפשה) ביל הדוהי "ירא ברה רעטלא

8 83, 118, 185.: 

 ,,רעגמ יברה ,יכדרמ םהרבא ברה רעטלא
8 81, 101, 118, 132, 185. 
 .132 ,לאלצב השמ ברה רעטלא
 .132 ,(ץינאיבאפ) לידנעמ םחנמ ברה רעטלא
 .132 ,ריאמ ברה רעטלא
 .132 ,קחצי ברה רעטלא
 ,ןימיזדאר ד"בא ש"רב "ימחנ ברה רעטלא

1. 
 יתרפא

7. 
 ,םילשורי רעדנעבמ ,ןועמש ברה ,יחרפא

2. 
 .100 ,רעוקלאז ןמלז םירפא ברה
 .174 ,םיארי 'ס ל"ומה ןמלז םירפא יבר

 ,146 ,קסבעטיומ ליבעט דוד ברה
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 .230 ,ל"ו ייראה
 .120 ,89 ,אצינשיוומ יאליע יבד 'ירא
 .66 ,אקנעבוד ד"בא ביל "ירא ברה
 .129 ,בולסינאטס ד"בא שיביל "ירא ברה

 .206 ,עיצאנידרא לילגמ ביל 'ירא ברה
 .206 ,דארגינראט ד"בא יולה ביל 'ירא ברה
 .189 ,יווקלאזמ ביל 'ירא יבר
 .81 ,בקעי לארשי יבר ןאמטרא

 ,בובל ד"בא שריה יבצ ברה ןייטשנערא
9, 157. 

 .140 ,136 ,אנראט ד"בא ריאמ ברה קארא
 .97 ,אראד ד"בא גילעז רשא ברה
 .15 ,אקארק ד"בא רשא ברה
 .24 ,23 ,םהרבא ברה יזנכשא
 .103 ,לימארבאד ד"בא ןועמש ברה יזנכשא
 ,ןויצל ןושארה ט"ס םהרבא ברה יזנכשא

099. 
 .53 ,השמ ברה יזנכשא
 .53 ,רזעילא ברה יזנכשא
 .149 ,יבצ םכחה ,שריה יבצ ברה יזנכשא
 ,ןילבול ד"בא ןמלז םלושמ ברה יזנכשא

8. 
 .125 ,בוחטסנעשט ד"בא םוחנ ברה שא

 ב

 ,לאפינראט ד"בא שינמ םחנמ ברה ד"באב
0, 224. 

 ,בושטאכאסמ םהרבא ברה ןייטשנעראב
 .רזנ ינבא האר ,158 ,118 ,79 4

 .102 ,בושטאכאסמ לאומש ברה ןייטשנעראב

 ,אלאיב ד"בא באז םוחנ ברה ןייטשנעראב
2. 

 ,65 ,בושאמאט ד"בא השמ ברה אקשטאב
6 67, 163. 

 .178 ,176 ,171 ,165 ,17 ,וואשאמאטב צ"דב
 .257 ,253 ,108 ,אנליווב צ"דב
 .126 ,אלשימערפב צ"דב
 .194 ,156 ,122 ,ח"בה
 89 ,ייחב ונבר

 .254 ,דארגעשיחמ דוד ברה ןייטשנרוב
 .158 ,ןוילע ןיד תיב

 ,70 ,69 ,אחסישרפמ םניב (החמש) ברה
2 78, 123, 124, 149, 86, 100, 
3, 105, 114, 115, 117, 196, 197. 

 .132 ,ריאמ בקעי ברה ןאמרעדיב
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 ,230 ,אנשטנעלמ עשוהי םייח ברה ןאמרעדיב
4 

 .117 ,אינאטנא רעטלא ברה רעיירבנעריב
 .24 ,אזיימריו ד"בא ןועמש השמ ברה ךרכב
 .136 ,זנאצב צ"ומ ,השמ ברה םולב
 .98 ,ךעניוס ד"בא ןויצ ןב ברה
 .48 ,45 ,אדוהי תיבה ןב ןימינב ברה
 .118 ,83 ,79 ,קצאקמ יברה ינב

 .89 ,ןיזורמ י"ר ק"הרה ינב
 .899 ,זלעבמ ש"ר ק"הרה ינב
 .89 ,זנאצמ םייח ירבדה ק"הרה ינב
 .89 ,קסירטמ א"ר ק"הרה ינב
 .89 ,ץיזאלזמ דיגמה ןימינב ברה
 ,171 ,129 ,112 ,73 ,34 ,10 ,שודקה ט"שעב

5, 177, 196, 249. 

 .112 ,94 ,שטירזעממ רעב 'ר ברה
 בושאמוט ד"בא םהרבא ברה רעוואטיכלעב

 254 ,.זאמ

 .112 ,שיביל "ירא ברה רענילרעב
 .109 ,אווקסאמ ד"בא םייח ברה ןילרעב

 ,איירוגליב ד"בא עטנ קחצי ברה רענילרעב
5. 

 .139 ,עמאדיוו ד"בא ךורב ףסוי ברה רעב
 .139 ץלעיק"עמאדיו ד"בא 'יעשי ברה רעב
 .152 ,טשעראקובמ לארשי ברה רעגרעב
 .166 ,אלדארוה ד"בא השמ ברה ןאמרעב
 .108 ,אנליו צ"ומ לאלצב ברה

 .46 ,30 ,קצולסמ ןשרדה לאלצב ברה
 .221 ,125 ,94 ,גינפיילמ םעט ךורב
 .108 ,אדיורב ךורב ברה
 .23 ,ךריב ערז ס"חמ 'יכרב ברה
 .194 ,חבזה תכרב
 .144 ,זדולרפאלמ רטלא ברה ןאמזורב
 .65 ,56 ,54 40 ,ילתפנ ברה דלעפניורב
 .90 ,ץיווילאהימ לארשי ברה אדיורב

 ,זאמ בושאמאט ד"בא לאומש ברה טדארב
7, 254. 

8 

 .255 ,ץלאקשימ יכדרמ םייח ברה בעילטאג
 .55, ילאקס ד"בא השמ ברה ןידלאג

 ,55 ,54 ,בושאמאט ד"בא השמ ברה ןידלאג
3. 

 תרקי

 ,בושאמאטב צ"ומ ,ףסוי ברה רעצנימדלאג
.164 ,98 ,4 

 .98 ,םייח יבר רעצנימדלאג
 .150 ,ץנארבול ד"בא גילעז ברה גאלשדלאג
 .149 ,ראווגנוא המלש ברה דעירפצנאג
 .144 ,שטשאמאז השמ םייח ברה יקסניטסאג

 .145 ,ץיבוקסיב ד"בא יכדרמ ברה ןאדראג
 .153 ,ןאגראמס ד"בא .ל .י ברה ןאדראג

 .50 ,אפיל רזעילא ברה זיוהנעטראג
 .65 ,בוטרעוועל ד"בא לאירבג ברה
 .193 ,םיקסופה ילודג

 .219 ,211 ,הרותה ילודג

 .70 ,םידיסחה ילודג

 .145 ,ןיליופ ילודג
 .84 ,ןימיזדארמ ילהמלש ברה ןאמרעטוג

 .150 ,ןימיזדארמ 'ירא בקעי ברה ןאמרעטוג

 ר"ומדא םחנמ ןרהא ברה | ןאמרעטוג

 ,172 ,152 ,150 ,132 ,131 ,ןימיזדארמ

 .ןימיזדארמ ר"ומדא האר

 ,116 ,בושאמאטמ שריה יבצ יבר רעטנרעליג

8. 
 .66 ,ואשיבורה ד"בא ףסוי ברה רעטנהעליג

 ,66 ,דארבמ עישוהי לואש ברה רעטנרעליג
0 

 .116 ,בוטנימילקמ ףסוי ברה רעטנרעליג

 ד"בא עישוהי ריאמ ברה | רעטנרעליג

 .116 ,בוטנמילק
 ד"בא שטשאמאזמ שריה יבצ ברה אגאלג

 :67 ,65 ,ו"האו דארב

 .151 ,אוארטעפ ד'"בא בוד םייח ברה סארג
 אתלשוש שאר בושאמאטמ ןושרג יבר

 .250 ,98 אציבזיא

 .אנליומ 'ילא ברה ןייע ,א"רגה
 .142 ,העקבב בר ,אביקע ברה סארג
 .151 ,זדולמ םיייר טאנארג

 .130 ,ןידנעב ד"בא רכשי ברה דראביורג

 -- בושאטס ד"בא .ל .י ברה דראביורג

 .217 ,118 ,אטנאראט

 ,אשטפאמ סעקשיד ילשריה יבר דלאוונירג
2 

 .150 ,איבמאלאק -- ,טעגיס .י .י ,דלאוונירג
 .168 ,טסוח ד"בא עשוהי ברה דלאוונירג

 .866 ,שטאקנומ ד"בא לאירזע ברה ןירג
 .97 ,אשפיל ד"בא השמ ברה גייווצנירג

 4208 ,.זאמ בושאמאטמ בקעי ברה ףפמארג



 תומש

 ף

 .157 ,רדנסכלאמ יברה ,לאיחי ברה רעגיצנאד

 ,82 ,רדנסכלאמ קחצי לארשי ברה רעגיצנאד
3, 124. 

 .252 ,228 ,םייח ירבד
 .227 ,225 ,אוואנישמ לאקזחי ירבד
 םכרעב האר .225 ,בונישעיצמ החמש ירבד

 .םאטשרבלה תחפשמב
 .56 ,המכח ירבד ס"חמ זיושענמ דוד ברה
 .60 ,בובל ד"בא שטשאמאזמ רעב בוד ברה

 .125 ,בולעלמ דוד ברה

 .189 ,קסירבמ ןואגב דוד יבר
 -- טסוח ד"בא יבצ ףסוי ברה יקסנישוד

 .141 ,םילשורי
 .65 ,גרובמה לאקזחי יבר סעקוד
 .142 ,ץימלפהמ ל"יח ברה שטייד
 .113 ,ליוודארמ קחצי יבר ק"הרהב ןד ברה

 ה
 .121 ,ץיואדארמ רעגאה ברה
 .186 ,איירוגליבב צ"ומ לאקזחי ברה ןאמכאה

 ,186 ,םילעחמ רזעלא םייח ברה ןאמכאה

2. 
 ,186 ,םילעח ד"באר לאילמג ברה ןאמכאה

2. 
 .132 ,ןימאקדופ צ"ומ בקעי ברה רעדנעלאה
 .133 ,132 ,סחניפ ףסוי יבר רעדנעלאה
 .132 ,קחצי םהרבא ברה רעדנעלאה
 ד"בא | לאיחי  ךיאמ | ברה | קאטשלאה

 .144 ,124 ,אצווארטסוא
 .22 ,ד"יה עטנ ןתנ ברה רעוואנאה
 .131 ,השרומ 'יחתג ברה ססאלבנעראה

 .233 ,ואפאזוימ ףסוי 'ולש ברה קראטשצראה
 .233 ,ץיואבארגמ רזעלא ברה קראטשצראה
 .234 ,זדולב צ"ומ ליצריה ברה קראטשצראה

 .172 ,ןעגאהנפקמ השמ ברה ןעזיוה
 ,60 ,טשאמאזמ ףסוי ברה רעטנרעליגכיוה

 .(םימכח תנשמ האר) ,99 ,68 ,67 5
 .18 ,(ןידזערד) שריה יבצ ברה ץיוורוה
 .139 בוזירטסמ המלש םייח ברה ץיוורוה
 .152 ,קצאלפמ יולה ןרהא ברה ץיוורוה

 .139 ,שריה יבצ ברה ץיוורוה
 .165 ,ןישרעבעש ד"בא ךורב ברה ץיוורוה
 .187 ,תפצ -- געפיניוו ,יעשי ברה ץיוורוה
 .48 ,יולה ףסוי ברה ץיוורוה
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 .94 ,ברובמאהמ קחצי ברה ץיוורוה
 .114 ,אשרומ לארשי יבר ץיוורוה

 ,גארפ -- אקארק יולה סחנפ ברה ץיוורוה
2. 

 ,בולסינאטס יולה רכשי םלושמ ברה ץיוורוה
2. 

 לישעה עישוהי ברה ללעהנרעטש -- ץיוורוה
 .135 ,שוקלא ןישטנעחמ יברה

 ד"בא ךורב ףסוי ברה ללעהנהעטש-ץיוורוה
 .134 ,ןישטנעח

 ד"בא ייעשי סחניפ ברה ללעהגרעטש-ץיוורוה
 .135 . ןישטנעח
 .50 ,45 ,בובל ד"בא שריה ברה
 .53 ,בוניטאסמ רעקסאב שריה יבר
 ,15 ,74 ,57 ,56 ,רעואשאמאט שריה יבר

7 102, 116, 240, 117, 118, 228. 

 ,טרופקנרפמ לאפר ר"ב ןושמש ברה שריה

10. 

 .255 ,ברה ןאמייה
 .53 ,בולסרעימ יכדרמ ברה ןירעפלייה
 .125 ,ןילבולמ בוד ברה ןרעפלייה

 ד"בא ףירח רזעילא ברה ןירעפלייה
 .163 ,65 ,60 ,54 ,53 ,בושאמאט
 ,89 ,13 ,66 ,זנגאצמ םייח ברה םאטשרבלה

2 93, 94, 96, 116, 117, 128 129 
5 136, 138, 156, 173, 174, 185) 
 לרבד האר) ,221 ,211 ,199 ,197 7

 .(םייח

 ,אוואנישמ אגרש לאקזחי ברה םאטשרבלה
8 92, 93, 4 96, 97, 135: 6 

 .(לאקזחי ירבד האר) ;221 5

 רעב רכשי החמש ברה | םאטשרבלה

 ,185 ,145 ,153 ,96 ,92 ,29 ,בונישעיצמ

 .(החמש ירבד האר) 1
 לאקזחי ברה םאטשרבלה

 .136 ,בונשיצ
 ןיבור האר ,לאקזחי םולש ברה םאטשרבלה

 .ל"נה

 םאטשרבלה
 םאטשרבלה

 םאטשרבלה

7 
 .237 ,קסילגמ יבצ ילתפנ ברה םאטשרבלה
 .144 ,בובירגמ ילתפנ ברה םאטשרבלה

 .174 ,אלאיב ד"בא ןרהא ברה םאטשרבלה

 דך"בא אגרש

 .120 ,בונאשרק ד"בא דוד ברה

 .139 ,בובאב ד"בא המלש ברה

 ,קיטסירפמ שיביל "ירא דוד יבר
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 ,קיטסירפ דיבא ךורב םייח ברה םאטשרבלה
7 
 .156 ,בוראבז ד"בא השמ ברה םאטשרבלה
 .185 ,ץילראגמ ךורב ברה םאטשרבלה
 .53 ,אוקלאז ד"בא ללה ברה
 ,קוטסילאיבמ לישעמ השמ ללה בוה

 .107 ,םילשוריב
 ,בושאמאט ד"באר ןתנ ברה טיירטשנעבעה

5), 126, 164. 
 ,(ט"וי 'סותה) ןאמפיל ט*וי ברה רעלעה

8 38, 227. 

 ,בושערק ד"בא עטג ןתנ ןרהא ברה רעלעה
4. 
 ,לאפמארפ ד"בא יבצ 'יעשי ביה רעלעה

1 
 .94 ,בוד באז יבר רעלעה
 -ערפ ד"בא ליתנייז לאומש ברה רעלעה

 .221 ,156 ,אלשימ

 ,70 ,רדנסכלאמ יברה ןהכה ךינעה ברה
2 83, 102, 117, 118. 

 ,111 ,בושאמאט ד"בא לואש ברה דלעפצרעה
3. 

 .40 ,ריאמ ברה ץיבוקשרעה

 ,עראמיטלאב ,ךלמילא יבצ ברה גרעבצרעה
5 
 .84 ,בושטאבולמ םהרבא ברה גרעבצרעה

 ,151 ,38 ,28 ,אקארקמ לישעה 'ר יברה
8. 
 .115 ,בוקנזזמ ריאמ קחצי ברה לעשעה

 ו
 .149 ,52 ,לואש ברה להאו
 .141 ,קסניפ ד"בא ןרהא ברה ןיקלאו

 ,121 ,ץלעיקמ םתנמ השמ יבר ןעדלאו
.190 ,157 ,150 8 

 ,46 ,שילאק ד"בא רזעלא םייח ברה סקאו
2 109, 128, 156, 157, 160, 161, 205, 

 ."ח שפנ האר .0
 .156 ,דארגינאטמ ,ביל אדוהי יבר סקאו
 ,בוטאקנומ ד"בא ,ריאמ ברה קאיואשראוו

4 
 .105 ,י"ר ארגיוו

 ,65 ,בושאמאט ד"בא םוחנ םירפא ברה ןייוו
3 175. 

 תרקי

 ,141 ,אווארבמאדמ םוחנ ברה דלעפנעדייוו
9. 

 /,141 ,ןיבעשטמ שירעבוד ברה דלעפנעדייוו
6 168. 

 .158 ,םייח ברה לאטיו

 .144 ,אקניפסמ יברה ףסוי בקעי ברה סייוו
 .208 ,אווארגנעוו ד"בא לאומש ברה סייוו
 .9%6 ,זדולמ רזעילא ברה םולבסייוו

 יכדרמ לאימחרי ברה רעגרעבנייוו

 .183 ,164 ,134 ,בושאמאט-בולירקו

 ,יירוגליבמ ריאמ לאקזחי יבר רעגהעבנייוו
5. 

 רטאל ד"בא קחצי בקעי ברה רעגרעבנייוו
 .134 ,שטיזו

 ד"בא אגהכ 'ילא בקעי ברה רעקצטילעיו
 .254 ,207 ,זאמ בושאמאט

 .121 ,שריה בקעי יבר רעקצטילעיוו
 .145 ,112 ,יכדרמ יבר ץייח
 ,108 ,107 ,בושאמאטמ דוד ברה ןאמצייוו
9 168, 169, 184, 195, 219, 251. 

 .125 ,9שפסארמ לאונמע ברה דיירפטלעוו
 255 ,עשפסארמ ז"שרה דניירפטלעוו

 ,גשפסארמ השמ םהרבא ברה דיירפטלעוו

5. 

 דיבא

 ִז
 .230 ,זראבזמ באז 'ר ברה
 .79 ,קצאק ד"בא ןהכה באז ברה
 ,אצינועשקאפב בר עשוהי ברה ןאמרעבאז

2, 175. 
 ,100 ,דארבב צ"ומ םחנמ ברה רעווקלאו

4 
 .94 ,ירטסב ןייד דניקסיז ברה
 .114 ,ץילדעשמ אשוז ברה
 .196 ,57 ,עילאסינאמ אשיז 'ר ברה
 ,155 ,בושטראי ד"בא תספ ברה רעמאזטיז
4 245. 

 "דעס ךונח ברה יקסנילכיז
 .139 ,בוקירטס

 .139 ,זדולמ לאנתנ השמ ברה יקסנילכיז
 ,יירוגליב ד"בא יכדרמ בקעי ברה ןאמרעבליז

0. 
 ובוקזד יראטסב צ"ומ השמ ברה רעגניז

1. 

 --ןילכיזמ



 תומש

 ,130 ,129 ,אשרוו םחנמ סחנפ ברה רעגניז
1, 167. 

 ד"באר סלרעמעט ןהכה לאומש ברה רעגניז
 .164 ,132 ,131 ,129 ,96 ,בושאמאט

 .158 ,יווארטסואמ םחנמ לאיחי ברה רעגניז
 .255 ,דוד ברה רעגניז
 .65 ,לודגה חיכומ אקלז ברה
 .120 ,ןישולאקמ יברה לקילעז ברה
 .120 ,ץינואקמ (ןטקה) לקילעז ברה

 ד"בא לאומש םהרבא ברה ךיירנעטלעז
 .144 ,אוואקאשטש

 .166 ,אשרוב בר ,םחנמ ברה אבמעז
 ,ןישרעבעש ד"בא ביל לאומש ברה ק*ז
0 231. 

 .56 ,45 ,רענזיולק לידנעמ "ירכז ברה

 ח
 :95 ,קלאבוס ד"בא קיזייא קחצי ברה רבח
 .144 ,פארוימ םינברז"רבח
 .123 ,אסילמ תעד תווח
 .228 ,129 ,ןילבולמ הזוח
 .149 ,47 ,40 ,א"דיתח
 ברה רעטלא האר) ,רעגמ ם*ירה ישודיח

 ,83 ,82 ,76 ,75 /73 ,72 ,(ריאמ קחצי
3 102, 114, 115, 117, 118, 156. 

 .250 ,44 ,םהרבא ר"ב קחצי ברה תויח
 .35 ,שטשאמאזמ אקייח םייח ברה
 .38 ,ץינמערק ד"בא םייח ברה
 .39 ,אניומ קחצי ר"ב םחנמ םייח ברה
 ,בושאמאט ד"בא יכדרמ ר"ב םייח 'ר ברה

3 163, 195. 
 ,בושאמאט דיבא עשוהי מ"גהב םייח ברה

4 58, 59. 
 .110 ,ם"חח הנוכמה ינידמ 'יקזח םייח ברה
 ,אשרו ,קתצי יית ס*חמ ,קחצי םייח ברה

4. 
 .130 ,בוחאר ד"בא 'יעשי םייח ברה
 .50 ,ןילבולמ ךונח ברה
 .108 ,ןידארמ םייח ץפח
 .130 ,שטירזעמ ד"בא פ"לרח ברה
 .65 ),יבצ ברה פי"לרח

|- 
 ,אגואדאס ד"בא בקעי לארשי ברה אלאפאט

9. 

 271 םיגבר

 ,85 ,בונאמירמ לידנעמ םחנמ ברה םיראט
6 133, 197. 

 .38 ,רזעילא ברה רעגנילראט
 .24 ,אגניטיא ד"בא ריאמ ברה רעלאפינראט

 ,34 ,ליבאנרעשטמ יכדרמ ברה יקסרבט
7. 

 .198 ,אליטסואמ סחניפ ברה יקסרבט
 ,94 ,93 ,89 ,קסירטמ םהרבא ברה יקסרבט

8, 145, 167, 182, 239. 

 ,170 ,קסירטמ וינביילל בקעי ברה יקסרבט
1 1892. 

 ,171 ,167 ,רימזאקמ יכדרמ ברה יקסרבט
5 182, 198. 

 ,182 ,ןילבולמ יכדרמ השמ ברה יקסרבט
8 
 .182 ,אשרומ םוחנ ברה יקסרבט
 .182 ,56 ,קיראזמ דוד ןרהא ברה יקסרבט
 -ץלעיקמ ןסיג ביל אדוהי ברה יקסרבט

 .254 ,240 ,182 ,175 ,שטשאמאז
 .122 ,בעיאלמ יכדרמ ברה יקסרבט
 ,לסיטטסינראהמ בוד יכדרמ ברה יקסרבט

5. 
 :194 ,54 ,50 ,28 ,27 ,24 ,(ז"ט) בהז ירוט

 .156 ,שטשאמאזמ ה"צרל ןיטיג בוט
 .129 ,ןישטאקעשטש ד"בא 'יבוט ברה
 .124 .123 ,רימזאקמ ילאקזחי ברה ביוט
 .23 ,ןהכ שריה יבצ ברה רערהיפ ךוט
 .121 ,ראמטאס ד"בא לאוי ברה םיובלעטייט
 .144 ,טעגיס ד"בא השמ ברה םיובלעטייט

 ,בושטראקס ד"בא רזעלא ברה םיובלעטייט
7. 

 .55 ,31 ,ךלמילא יבצ ברה רעכייט

 רנראט ד"בא ילתפנ השמ ףסוי ברה רעכייט
 .96 ,דארג

 .211 ,96 ,86 ,ןושרג רזעילא ברה רעכייט
 .189 ,אקגעבוד ד*בא ליבעט ברה

 94 ,ךעניוס ד"בא עשוהי ברה םיובנענעט
 .94 ,ילאבייל יבר םיובנענעט
 .דראממ אביקע יבר םיובנענעט
 .149 ,ןיזארדאנמ יירא בקעי ברה םיובנענעט
 ,אנטוק ד"בא עשוהי לארשי ברה קנורט
9 251, 252, 253. 

 .254 ,דוד ללה ברה שיווירט
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 .15 ,אזיימריוומ םייח ריאי ברה
 .25 ,אנשערוו ד"בא םירפא ברה רעווארוואי
 .121 ,רובמאסמ ןהכה ירוא ברה סעללאי
 .121 ,רובמאסמ םוחנ ברה סעללאי

 ,123 ,רדנסכלאמ ןרהא בקעי ברה יקסוואנאי
4, 1664, 254. 

 .8 ,םילעח ד"בא ןרהא אדוהי ברה
 -בושאמאט ד"בא ןסינ ר"ב אדוהי ברה

 ,195 ,163 ,49 ,47 ,45 ,25 ,18 ,שילאק

0. 
 .30 ,ןישרעבעש ד"בא אדוהי ברה
 .50 ,קסוב ד"בא 'ירא אדוהי ברה

 .85 ,בוקליקאז ד"בא שוביל אדוהי ברה

 .68 ,יירוגמ ביל אדוהי יבר
 .197 ,לאקס ד"בא לדניז אדוהי ברה

 .54 ,אנולגמ אדוהי ברה

 .54 ,ילאקס"ינווארוז ד"בא ביל אדוהי ברה
 .119 ,קסירב ד"בא ביל אדוהי ברה

 .175 ,ןיבאלז ד"בא ביל אדוהי ברה
 ,(המלש יניגמה) אקארק ד"בא עשוהי ברה

8 39, 41, 195. 
 'ר ןייע .230 ,אחסישרפמ ידוהי ק"הרה

 .237 ,234 ,קחצי בקעי

 ,בושאמאטמ ילסוי 'ר יברה דכנ עישוהי יבר
8 

 .53 ,אלשימערפמ דמלמ עישוהי ברה
 .163 ,59 ,54 ,בושאמאט ד"בא עישוהי ברה

 .125 ,קיראז ד"בא עשוהי ברה

 .189 ,דארבמ לישעה עישוהי ברה

 ,112 ,ץיואר דך"בא "ילא עישוהי | ברה
3. 

 .41 ,הנוי וניבר
 .53 ,ןישרעבעש ד"בא לאוי ברה
 446 ,שטירזעממ רעצינמערק ןנחוי ברה
 .47 ,שאגימ ףסוי וניבר
 40 ,רוש רוכב ףסוי וניבר
 .108 ,אנליוב צ"ומ ףסוי ברה
 .112  ,יבוזא ףסוי יבר
 .150 ,קיטישרפמ שידק םוקי ץעוי ברה
 .65 ,ןילבול ד"בא ףסוי יבר
 .65 ,בושאמאטמ ףסוי יבר
 .104 ,ןאדנאלמ ריאמ ףסוי יבר

 .248 ,אייחי ןבא ייר

 תרקי

 .22 ,16 ,קדצ ןהכ ףסוי ברה
 .50 ,(ירא בלב) בושאמאטמ ףסוי ברה
 .39 ,בובל ד"בא ףסוי ברה
 .195 ,40 ,39 ,אנליומ ףסוי יבר

 ,160 ,99 ,98 ,בושאמאטמ ןייד אקסוי ברה
4. 

 .129 ,ןהכה סחנפ ףסוי ברה
 .135 ,קסולג ד"בא ףסוי ברה
 .253 ,קצולס ד"בא בוד ףסוי ברה
 .15 ,קסירב ד"בא תפרצמ לאיחי וניבר
 ,29 ,ד"יה בורמענמ לכימ לאיחי ברה

7 58, 156. 
 .175 ,65 ,שטנאלפמ לאיחי ברה
 .39 ,רימדולמ לאקזחי ברה
 .87 ,74 ,72 ,הלוגס ידיחי
 .157 ,ןיניטסאגמ ם"ירה
 .155 ,םינאלסמ הדובעה דוסי
 .156 ,סלרימ בקעי ברה
 .98 ,85 ,לאראנ ד"בא בקעי ברה

 .90 ,בוגבוהמ ןושמש בקעי יבר
 .174 ,58 ,קצול ד"בא בקעי ברה
 .62 ,ץינמערקמ לארשי בקעי ברה
 .66 ,בושאמאטמ בקעי יבר
 בושאמאטמ ןועמש ר"ב בקעי ברה

 .245 ,43 ,45 ,41 ,בקעי להא
 ,ןילבול ד"בא בקעי ברה
 .49 ,בושאמאטמ ארפס יול בקעי יבר
 ס"חמ |בובליאוקלאז ד"בא בקעי ברה

 .68 ,66 ,55 ,בקעי תועושי

 ,קצולסו בושאמאט ד"בא ד"יה בקעי ברה

8 19, 25, 37, 38, 39, 163, 194, 211. 
 .28 ,25 ,בקעי תלחנ ס"חמ בקעי ברה
 ,69 ,(ידוהיה) אחסישרפמ קחצי בקעי ברה

6 103, 123, 124, 125, 197, 198. 
 .208 ,שדח ריע ד"בא בקעי ברה
 .124 ,רימזיוצמ ןאמפיל רזעילא בקִעי יבר

 ,בושאמאט ד"בא ליצעג םוקילא בקעי ברה
7, 164. 

 .230 ,דארגעשיוו-ץינזאקמ דוד בקעי ברה
 .22 ,באלקש ד"בא לארשי ברה הפי
 .194 ,(םישובלה לעב) יכדרמ ברה הפי
 .99 ,םימכח תנשמה ןב קחצי ברה
 .248 ,אסיל ד"בא קחצי ברה

 .59 ,58 ,בולסאז ד"בא קחצי ברה

 סייחמ



 תומש

 .60 זלעב ד"בא קחצי ברה
 .61 ,;אואר ד"בא ןושמש קחצי ברה
 .50 ,48 ,4ד ,45 ,ןנזופ ד"בא קחצי ברה
 .48 ,אלסעל ד"בא,.|\ קחצי ברה

 .59 ,54 ,דארגינראט ד"בא קיזייא קחצי ברה
 .0)3 ,שטשאמאז ד"בא קחצי ברה
 ,בושאמאט ד"בא 'ילא קחצי ברה

4 
 .24 ,זאמ בושמוט ק"דבא לאימחרי ברה

 ,ץלעיק ד"בא םוחנ השמ ברה יקסמלשורי
6 171. 

 .117 ,שזרעיגזמ באז םחנמ ברה יקסמילאזורי
 .109 ,לעהיא ד"בא 'ימרי ברה
 .155 ,לעהואמ השמ החמשי
 .175 ,ץינזאקמ רכשי ברה
 48 ,אנולג ד"בא רעב רכשי ברה
 .208 ,ינבאז ד"בא שירעב רכשי ברה
 .208 ,אקארק א"דד סנהפ שירעב רכשי יבר
 .37 ,ץיזלעב ד"בא לארשי ברה

 ,124 /90 ,89 ,ץינזאקמ דיגמה לארשי ברה
1, 197, 249. 

 .61 ,בושאמאטמ לארשי יבר

,7 

 .249 ,62 ,בוניטאסמ לארשי ברה

 .112 ,רענשערוו לארשי ברה

 .230 ,שטירזעממ רסיא לארשי ברה

 .249 ,אצינשאימ בוד לארשי ברה

 .129 ,קצניקמ 'יעשי ברה

 48 ,טרופקנארפ ד"בא "יעשי ברה
 .48 ,ןנזופ ד"בא 'יעשי ברה
 .54 ,ז"טה ונבר ןב 'יעשי ברה

 ּכ

 .234 ,ןיומ םוחנ ןהכ ברה
 .38 ,אהרטסוא ד"בא עטנ ןתנ ברה אנהכ
 ,34 ,בושאמוט ד"בא עטנ ןתנ אריפש"אנהכ

3, 195. 
 .160 ,"ירא ןרהא ברה ץ"כ
 ,גרובשלעקינמ רדנסכלא רזעילא ברה ץיכ
 .54 ,ןיפירמ קחצי ברה ץ"כ
 .149 ,הבוקאמ ד"בא השמ ברה ץ"כ
 .194 ,38 ,37 ,(,ך"שה יחא) םוחנ ברה ץ"כ
 .38 ,ןילבול ד"בא ילתפנ ברה ץ"כ
 .48 ,אנזופ ד"בא ילתפנ ברה ץ"כ

 2:18 םינבר

 ל
 .135 ,יקסוי ברה םאל

 ,74 ,אואנאכעשט ד"בא םהרבא ברה יודנאל
8. 

 יודנאל

 יודנאל
 יודנאל

2. 
 .150 ,אנפמעק ד"בא .י .י ברה יודנאל
 .150 ,לאומש ףסוי ברה יודנאל
 .142 ,שטיניהינקמ יברה ירוא ברה רענגנאל
 .53 ,סחנפ ברה ןאבנעקאל
 האר) .146 ,אסילמ בקעי ברה םיוברעבראל

 .(תעד תווח
 .15 ,בובל ד"בא יול ברה
 .248 ,ח"מר וטאצול

 .166 ,קחצי םהרבא ברה יקסוואנאשטשול
 ,15 ,ןילבולמ ל"שרהמ המלש ברה אירול

7 99. 

 ,50 ,49 ,םאדרטשמא ד*בא דוד ברה אדיל
1 207. 

 .51 ,אנולג ד"בא בייל ברה
 .94 ,בולאסאזמ ןזח בייל יבר

 .206 ,יקסיומאז עיצאנידרואד ד*בא בייל ברה
 .94 ,בונאמירמ שיבייל ברה
 .255 ,בוקליקאזמ שיבייל ברה

 .167 ,אלאיבמ יברה שירעב ברה

 .74 ,האקירטסמ יברה ףלאוו ברה

 ,ראוודיואנ ד"בא לדנעמ םייח ברה

 .116 ,יירוגליבמ לארשי יבר לעבייל

 ,ז;אהטאה ך"בא לאירזע ברה שטיוואבייל

4. 

 45 ,אניוב בר סעלאשיפ רעזייל ברה

 .205 ,175 ,111 ,םהרבא ברה ןייטשנעטכיל
 .144 ,אנסארק ד"בא ללה ברה ןייטשנעטכיל
 ,75  ,אציבזיאמ ףסוי יכדרמ ברה רענייל

8 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
6 107, 109, 111, 114, 184, 195, 
6 197. 

 תיב) ןיזדאר-אציבזיאמ בקעי ברה רענייל
 ,175 ,168 ,134 ,114 ,1117103 ,(בקפי
4 251. 

 ,66 ,(ןיזדארמ) ךינעה ןושרג ברה רענייל
8 99, 101, 1077104, 110, 157, 168, 
 ,םייח תוחרוא האר .253 ,251 ,184 ,9
 .תורהט ירדס

 ,םילעחמ לישעה עישוהי םהרבא ברה רענייל
3, 10771105, 114. 
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 ,ןיזדארמ רזעלא ףסוי יכדרמ ברה רענייל
5 108, 110, 198, 240. 

 ,99 ,בושאמאטמ ןושארה בקעי יבר רענייל
0 101, 250. 

 ,104 ,ןילבולמ ףסוי יכדרמ ברה רענייל
5 

 -סיב ד"בא רשא בוד לאומש ברה רענייל
 .111 ,106 ,104 ,ץיבוק

 ןורחאה יברה המלש לאומש ברה רענייל
 .168 ,105 ,198 ,184 ,ןיזדארמ

 .150 ,106 ,105 ,ריאמ םחורי ברה רעעיל
 .175 ,106 ,105 ,דוד אניגח יבר  רענייל
 .99 ,רשא עטנ יבר רענייל
 .100 ,עטנ ר"ב יבצ יבר רענייל
 .100 ,ןיזדארב צ"ומ רשא םייח ברה רענייל
 ,ןילקורבב ןיזדארמ יברה םחורי ברה רענייל

8 99, 103, 109, 110, 114, 168, 169. 
 .133 ,ןילבול ד"בא ללה ברה ץטישפיל

 ,120 ,בונאי ד"בא בוד םייח ברה ץטישפיל
3. 

 .152 ,שילאק ד"בא לאקזחי ברה ץטישפיל
 .149 ,אשראוה ירא אדוהי ברה ץטישפיל
 .155 ,123 ,ןאחואמ השמ ברה ץטישפיל
 .253 ,אנואקמ בקעי ברה ץטישפיל
 ,ץינשארפ ד"בא םחנמ ברה שטיואקוועל

8. 

 .117 ,לאומש עישוהי ברה ןיועל
 .118 ,ןידנעב ד"בא ךינעה ךונח ברה ןיוועל

 ,102 ,ץנילאממ לשיפ םחורי יבר ןיועל
7 

 .118 ,ןהכה ריאמ קחצי יבר ןיוועל
 ,101 ,81 ,ןהכה ביל אדוהי יבר ןיועל

6, 250. 

 ,53 ,40 ,קצארעסמ ףסוי ברה ןייטשניוועל
6 7, 17, 157. 

 מ
 .15 ,שטשאמאזב ב*וש יבצ ריאמ
 ,112 ,בושאמוט ד"בא קחצי ריאמ ברה

4. 

 ,67 ,44 ,3ד ,שירעב בוד יבר םיובלעדנאמ
4 148. 

 44 ,קידצ ירפ ס"חמ םהרבא ריאמ ברה
 קצאקמ לדנעמ םחנמ יברה ןרעטשנָעגראמ

 ,70 ,69 ,68 ,61 ,56 אקצאקמ ם"רהמ)

 תרקי

2 15, 77/ 78/ 79/ 80/ 81/ 83/82 
6 89, 100, 101, 102, 114, 116, 118, 
4 150, 180, 195, 196, 198, 205, 
0. 
 ,82 ,79 ,קצאקמ דוד ברה ןרעטשנעגראמ

1 118 
 ,83 ,79 ,75 ,ןימינב יבר ןרעטשנעגראמ

8. 
 ,83 ,79 ,םחורי השמ יבר ןרעטשנעגראמ

8. 
 .83 ,בוליפמ לארשי ברה ןרעטשנעגראמ
 .8  בוליפמ יכדרמ השמ ברה ןרעטשנעגראמ

 ,בולאקאסמ גילעז קחצי ברה ןרעטשנעגראמ
1 84, 132. 

 .8 ,קצאקמ ףסוי ברה ןרעטשנעגראמ
 .84 ,זאמאלמ לאיחי ברה ןרעטשנעגראמ

 ,83 ,זאמאלמ שריה יבצ ברה ןרעטשנעגראמ
4. 
 .84 ,בוקילמ שריה יבצ ברה ןרעטשנעגראמ
 .121 ,ץאשמ ילהשמ ברה שטיוואקשאמ
 .145 ,שריה יבצ יבר שטיואקשאמ
 .140 ,אקרוטמ רזעילא ברה לעשומ
 ,אואקלאז ר*בא שריה יבצ ברה שילזיימ

0. 
 .66 ,שדח ריע ד"בא רכשי ברה שלזיימ

 .112 ,ץינימאק ד"בא קחצי ברה שלזיימ

 ,אשרו-אקארק ד"בא שירעבוד ברה שלויימ
2, 157. 

 .175 ,אצוחארטסוא ד"בא לאיזוע ברה שלזיימ
 .126 ,אלשימערפב צ"ומ שיבייל ברה סלזיימ
 .128 ,79 ,קסאלמ בוד דוד ברה סלזיימ
 .92 ,לעהוא ד"בא דוד ברה סלזיימ
 .129 ,אוארמ שירעבוד יבר סלזיימ

 .128 ,בושרעיוומ 'ילא סחנפ ברה סלזיימ
 .125 ,זדולמ םייח 'ילא ברה לעזיימ

 ,112 ,72 ,56 ,לאקזחי יבצ ברה ןהוזלכימ

9 131, 145, 147, 148, 149, 150, 
1 152, 153, 154, 165, 190, 230, 
0, 254. 

 .146 ,קסנולפ םייח םהרבא 'ר  ןהוזלכימ
 .141 ,אואבאלמ ןרהא לאומש ברה רעללימ
 .116 ,56 ,ילאקס ד"בא בקעי ברה ץנימ
 .57 ,56 ,בושאמאטמ ריאמ ברה ץנימ
 .56 ,ל"גס לאיתוקי ברה ץנימ
 .56 ,בושאמאטמ שריה יבצ ברה [ץנימ



 תומש

 .57 ,56 ,יולה יבצ ברה ץנימ
 .249 ,ץינזאקמ דיגמה
 .15 ,ןילבולמ מ"רהמ
 .195 ,47 ,46 ,45 ,18 ,א"שרהמ

 :.15 ,ןורב ר"ב מ"רהמ

 .15 ,אנורב י"רהמ

 .52 ,ץנימ י*רהמ
 ,52 ,האוודאפמ םיירהמ
 .56 ,ץנימ מ"רהמ
 .132 ,קיש ם"רהמ
 .249 ,גארפמ ל*רהמ
 .110 ,שיבייל ריאמ ברה ם"יבלמ
 .107 ,בלסרב ידיסח גיהנמ
 .39 ,בולדיש ד"בא יולה םחנמ ברה
 .39 ,ךיירטסע תנידמד ד"בא ןמ ברה
 .149 ,לארשי ןב השנמ ברה
 ,ןישטראק ד"בא לידנעמ ברה
 .53 ,ןיברוט ד"בא לידנעמ ברה
 .161 ,160 ,םיה ישרפמ
 .25 ,ליפאק בקעי ברה תוילגרמ
 .56 ,ןישרעבעשמ ביל אדוהי ברה תוילגרמ
 .169 ,בובלמ ןבואר ברה תוילגרמ
 .149 ,ןיטקיט ד"בא יולה יכדרמ ברה
 .99 ,לאקיסמ יכדרמ יבר
 .62 ,שטאקלעיו ד"בא יכדרמ ברה

 ,39 ,18 ,בושאמאט ד"בא יכדרמ ברה
1 64, 195. 

 .119 ,םיקומע םימ ס"חמ יכדרמ ברה
 .163 ,113 ,שטשאמאזמ הנשמה תבכרמ
 .86 ,לאקזחי הארמ
 .175 ,ץינזאק ירפס ל*ומה ןהכה השמ ברה

:.99 

.%8 

0 

 .30 ,שטיבאהארד ד"בא ןהכה השמ ברה

 .39 ,אלאבמול ד"בא השמ ברה

 .40 ,אנליומ ד"יה השמ ברה
 .54 ,אואניש ד"בא השמ ברה
 .65 ,רבונראב השמ ברה
 .205 ,175 ,122 ,97 ,ץינזאקמ ילהשמ ברה

 .124 ,123 ,ןישולאזמ ילהשמ ברה
 .127 ,שטיבול ק"דבא םחנמ השמ ברה
 .129 ,אשראומ ףירח השמ ברה
 .129 ,שדח הדש ר"בא השמ ברה

 .102 ,אלאיבמ לכימ השמ ברה
 .250 ,אוויזישטמ לאוי השמ ברה
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 ,109 ,בובלמ לואש ףסוי ברה ןהוזנעטאנ
6, 128, 160, 161, 252. 

 .111 ,בושאמאטמ ןתנ קחצי ברה רהאביגייאנ
 .238 ,237 ,234 אדוהיב ץעדונ
 .163 ,37 ,18 ,בושאמאט ד"בא חנ ברה
 .106 ,קוטסילאיבמ םוחנ ברה
 .10ד ,בלסערבמ ןמחנ ברה
 .234 ,אוויכעבמ 'ימחנ ברה
 .134 ,רימזיוצ ד"בא םחנמ ברה איינ
 ד"בא ןושארה שיבייל 'ירא ברה  זיוהיינ

 ,155 ,122 ,121 ,120 ,119 ,95 ,בושאמאט
1, 183, 184, 197, 207. 

 ,בושאמאט ד"בא לאומש לארשי ברה זיוהיינ
,183 ,164 ,155 ,123 ,122 ,121 ,95 3 

.7 
 ,121 ,95 ,םילעח ד"בא ריאמ ברה זיוהיינ

2, 1664, 183, 197. 
 ,95 ,בםושאמאטב צ"ומ ןמחנ ברה זיוהיינ

1, 122, 123, 155, 164, 183. 

 .122 ,םילעחמ שילארשי ברה זיוהיינ

 ,155 ,123 ,נ"רב שיביל 'ירא ברה זיוהיינ

3. 
 .121 ,שילעש ד"בא סחנפ ברה זיוהיינ

 .152 ,זניוצאר ד"בא .ל .י ברה דלעפיינ
 .150 ,80 ,םהרבא ברה ןאמרעיינ

 .205 ,164 ,81 ,קצאק ידכנ
 .141 ,רטלא ברה להאצנעבענ
 .48 ,ןימינב ר"ב ילתפנ ברה
 .53 ,ןהכה ילתפנ ברה
 .107 ,בולסערבמ ןתנ ברה
 .230 ,לימארבאד ק"דבא ןתנ 'ר ברה
 ,69 ,השרוב צ"ומ ,ןישטוטסמ ןתנ ברה

0. 
 .230 ,ץינזאקמ לאקזחי ןתנ ברה

 ּפ

 .105 ,ץיווישיטמ דוד יבר יקסוועשטאכאס

 דירמ יברה םייח השמ ברה יקסוועשטאכאס
 .111 ,106 ,ץיוו

 .175 ,בובלמ באז ירוא ברה טאלאס

 .171 ,קסירבמ םייח ברה קיצייוואלאס
 .248 ,34 ,אנהאמאקמ קיזיא ברה ןירפאס
 .142 ,השמ ברה ל"גס

 222 ,109 ,אקארקמ ןועמש ברה רפוס
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 .109 ,טסעפ-שטאקגומ ,םייח ברה רפוס
 .141 ,גרובשערפ אביקע ברה רפוס
 .222 ,אקארקמ ש"רב םנוב יבר רפוס
 .144 ,רזעילא ברה רעווליס
 .119 ,(ח"בה) אקארקמ לאוי וניבר שוקריס
 .194 ,בובלמ ע"מס
 .154 ,אואלמ מ"ירה ץיוואלאגעס
 .142 ,אנוואדאס ד'בא לארשי ברה אלוקעס
 .109 ,אנואקמ ןנחלא קחצי ברה רוטקעפס

 ע
 .149 ,ארונטרבמ יידבוע ונבר
 .51 ,שריה יבצ ברה ןאמלעדע

 .153 ,זרעגזמ ןתנ םהרבא ברה גרעבלע
 .207 ,יבצ ברה רעגניבלע

 .182 ,ףסוי םולש ברה גרעבסלעגנע

 ,130 ,96 ,אלשימאדארמ לאומש ברה לעגנע
6 255. 

 .35 ,30 ,28 ,23 ,(ץבעי) בקעי ברה ןידמע

 ,116 ,בורזואמ שיביל 'ירא ברה ןייטשפע
0. 

 .120 ,בורזואמ לאיחי ברה ןייטשפע

 .224 ,ןאירזוא ק"דבא ףסוי ברה ןייטשפע
 .106 ,ביל יכדרמ יבר ןייטשפע
 .224 ,בורגאמ ד"באר יבצ ברה ןייטשפע

 .151 ,זרעגזמ ךינעה ךונח ברה ןאזרע

 ּפ
 .53 ,בובלב דיגמ קילאפ ברה

 .196 ,18 ,16 ,ןילבולמ בקעי ברה קאלאפ
 .136 ,דארבמ באז יבר סרעפאפ
 .144 ,באז ברה דנאהראפ
 .66 ,דארבינסארקמ םוחנ ברה םיובנעגייפ
 .70 ,אשרו רסיא לארשי ברה םיובנעגייפ

 ,69 ,אשראו ד"באר קחצי ברה םיובנעגייפ
0 79. 

 .90 ,בונבוהמ שיבייפ ברה
 .90 ,אקנעבודמ לבייפ ברה

 .114 ,אצירג ך*בא לבייפ ברה
 .77 ,קצאקב שמשמ לבייפ יבר
 .90 ,ילסוי יבר ןתח שיבייפ יבר
 ,זדולמ םהרבא ברה יקסוואקירטאיפ
 .200 ,113 ,עשוהי ינפ
 .234 ,ץירוקמ סחנפ ברה
 ,רוגמ םחנמ סחנפ ברה

.8 

.5 

 תרקי

 ,57 ,בושאמאט ד"בא רזעילא ברה סלרעפ
8 664, 163, 195. 

 .121 ,לישעה עישוהי יבר וואלרעפ
 .121 ,בונידיוקמ 'ימחנ ברה וואלרעפ
 .153 ,117 ,רזעילא ברה רעטומלרעפ

 .254 ,זדולמ השמ ברה רעטומלרעפ
 .126 ,אלשימערפמ בקעי השמ ברה ןאמדלעפ
 .147 ,בוד ברה ןאמטשרעפ

 ,118 ,117 ,56 ,שריה יבצ ברה גנילדירפ
0 254. 

 .237 ,זנאצב מ"ר םהרבא ברה ןאמדירפ

 ,90 ,89 ,76 ,ןיזורמ לארשי ברה ןאמדעירפ
0 127, 129, 133, 184, 197. 

 .90 ,ג"סמ בקעי םהרבא ברה ןאמדעירפ
 .30 ,השמ ברה ןאמדעירפ
 .234 ,בקִעי ברה ןאמדעירפ
 םולש יכדרמ 'ר  ןאמדעירפ

 .234 ,אלשימערפ

 .148 ,ןיצורקאזמ ריאמ ברה רעגארפ
 .82 ,רדנסכלאמ השנמ יבר ןאמיירפ

 .97 ,יושאקמ בקעי ברה רעטרופקנארפ
 -אמאט-בושטראימ ףסוי ברה ןאמרעשירפ

 ,98 ,9ד ,95 ,92 ,90 ,89 ,88 ,86 ,בוש
4, 117, 121, 180, 196, 198, 214, 255. 

 ,16 ,בושאמאטמ עישוהי ברה ןאמרעשירפ

1 87, 90, 92, 93/ 095 96, 97, 98 
3 180, 181, 185, 195, 196, 205, 
4, 221, 235, 238, 255. 
 -אטמ ד"באר שיביל ףסוי ברה ןאמרעשירפ

 ,96 ,95 ,94 ,93 ,90 ,29 ,16 ,בושאמ
7 98, 164, 171, 172, 196. 
 .94 ,ןימלאהמ ךלמילא יבצ ברה ןאמרעשירפ
 צ"ומ םהרבא ריאמ ברה | ןאמרעשירפ

 .181 ,164 ,98 ,94 ,בושאמאטב

 .90 ,שיבא םהרבא יבר ןאמרעשירפ
 .96 ,םילעחמ רזעלא יבצ יבר ןאמרעשירפ

 ,בושאמאטמ יברה ילהשמ ברה ןאמרעשירפ
6 29, 85, 89, 96, 97, 164. 

 .96 ,ראמטאסמ םולש ברה ןאמרעשירפ

 ,איירוגליבמ לאומש עשוהי יבר ןאמרעשירפ
7 
 .98 ,י"אב עשוהי ןאמרעשירפ
 .251 ,רסיא ברה לעקנערפ

 .78 ,ילדארוהמ ץרפ ברה
 .26 ,ץרפ תיב ס"חמ ץרפ ברה

 יגסמ | ףסוי



 םינבר תומש

 צ

 .94 ,בונאמירמ יברה ןהכה שריה יבצ ברה
 תדובע) בושאמאטמ יולה שריה יבצ ברה

 60 ,59 ,58 ,51 (55 ,54 ,35 ,(רישה

1 116, 117. 
 46 ,אלגירדד אתבש ס"חמ שריה יבצ ברה
 .50 ,48 ,בובל ד"בא שריה יבצ ברה

 .52 ,שילאקמ שריה יבצ ברה

 .58 ,ץיוישיט זלעב ד"בא יבצ ברה
 .74 ,61 ,בושאמאטמ שריה יבצ ברה

 ,230 ,148 ,112 ,66 ,טאטשרבלה יבצ ברה

4. 
 .116 ,88 ,בושטידיזמ שריה יבצ ברה
 .112 ,אשרוב ןייד שריה יבצ ברה
 .145 ,125 ,ןילרעב ד"בא שריה יבצ ברה
 .129 ,קיראז ק"דבא שריה יבצ ברה
 .121 ,םחנמ ןינב ס"חמ שריה יבצ ברה
 .150 ,קסנולפמ שריה יבצ ברה

 .150 ,שטיטיואלס ד"בא יבצ ברה

 ,109 ,103 ,102 ,ןילבולמ ןהכה קודצ ברה
4, 175, 250, 251. 

 .227 ,זלעב עזגמ םיקידצ

 .248 ,לישעה ברה ףרוצ
 .40 ,אקארקמ מ"יר ץניצ
 .237 ,233 ,ףירת שיבייל ברה ץנוצ

 .254 ,80 ,יבצ רזעילא ברה ןאמלעגעיצ
 .153 ,141 ,בונישעקמ ל"ירה ןהוסלריצ
 .107 ,76 ,שטיחאבוילמ קדצ חמצ

 ק

 ,ןידאר ד"בא ןהכה ביל "רא ברה ןאגאק
 .108 ,םייח ץפהה ןב
 ,117 ,82 ,69 ,אקראהמ קחצי ברה שילאק

3 1224 
 .167 ,82 ,אקראוומ לידנעמ ברה שילאק

 .1244 ,בונישמאמ םחנמ ברה שילאק
 .158 ,בונישמאמ ףסוי ברה שילאק

 .72 ,אדוהי ברה רענימאק
 .255 ,ם"ירה לאנאק
 .234 ,רעוואקול ליפאק ברה
 ,39 ,םילעח דיבא השמ ברה ןגיובנלענעצאק

2 
 .51 ,שוקלע ד"בא השמ ברה ןגיובנלענעצאק
 .52 ,קסירבמ ריאמ ברה ןגיובנלענעצאק

217 

 *אמאטמ שודקה סחניפ ברה ןגיובנלענעצאק
 .52 ,51 ,ד"יה בוש

 ,ךאבשנא ד"בא השמ ברה ןגיובנלענעצאק
3. 

 ,בושטניפ ד"בא לואש ברה ןגיובנלענעצאק
3 

 ,קסוטלופ ד"בא םלושמ םייח ברה ןאמפיוק
2. 

 .31 ,לאומש ןרהא ברה רעוואנידייק
 ,140 ,130 ,ןילבול ד"בא 'ילא ברה ןיקצאלק

3, 171. 
 .52 ,ד"יה "תתמ 'ר שודקה רהאלק
 ,151 ,(ק"שרהמ) דארבמ המלש ברה רעגולק

9 
 .106 ,עשוהי חספ יבר גרעבסגולק

 .106 ,המלש יבר שיפפעלק
 .106 ,לשיפ םירפא יבר שיפפעלק
 .153 ,ראמטאס קחצי יבר ןיילק
 .149 ,דארגעשיו ד"בא רשא ברה ץמק
 .126 ,אלשימערפמ םייח ברה רעלאנק
 .121 ,119 ,בונאי ד"בא ףסוי ברה סיזעק

₪ 

 ,50 49 ,בושאמאט ד"בא גילעז ןבואר ברה
3. 

 93 ,יכדרמ 'ירא ברה שטיוואניבאר
 ,אלאיבמ קחצי בקעי ברה ,שטיוואניבאר

0. 
 ,בולימירק ד"בא ןהכה ןתנ ברה שטיוואניבאר

5. 
 ,קסמודאר ד"בא ריאמ יבצ ברה שטיוואניבאר

5. 
 דארמ יברה ןהכה לאקזחי ברה שטיוואניבאר

 .124 ,קסמוד
 ,ןישאלאקמ םולש ריאמ ברה שטיוואניבאר

5. 
 ,אצוואלדישמ דוד ןתנ ברה שטיוואניבאר

8, 167. 
 .198 ,אחסישרפמ לאימחרי ברה שטיוואניבאר
 -סאסמ ןהכה דוד השמ ברה שטיוואניבאר

 .166 ,אצוואנ
 .46 ,שילאק ד"בא "לא ברה רעלאגאר
 דאק ר"בא באז ןועמש ברה גייוצנעזאר

 .208 ,קסגימ
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 .208 ,דוד השמ 'ר  גייווצנעזאָר

 -אטס ד"בא אדוהי יבצ ברה גייווצנעזאר

 .208 ,ןישיוו

 ,בולסידיאו ד"בא ח"א ברה גרעבנעטאר
15 

 רוא) אטפאמ יולה ריאמ ברה גרעבנעטאר
 .174 ,161 ,122 ,119 ,(םימשל

 .27 ,ןאסאקמ יבצ לארשי ברה גרעבנעטאר

 .145 ,טיורטעד השמ ברה גרעבנעטאר
 .125 ,ץליפמ 'ילא סחנפ ברה גרעבנעטאר
 .111 ,ללה השמ יבר גרעבנעטאר
 .54 ,בובל ןהכה ביל "ירא ברה טראפיפאר
 ,בובל ד"בא ןהכה םהרבא ברה טראפיפאר

2 
 ,34 ,בובל ד"בא ןהכ םייח ברה טראפיפאר

4 119. 
 .129 ,בובל יליצריה יבר טראפיפאר
 ,86 ,69 ,(קחצי בקעי ברה) ןילבולמ יברה

5 86, 116, 118, 124, 134, 180, 196, 
4 

 .113 ,112 ,ןואג יאה בר
 .121 ,להאקיסמ ברה

 .198 ,190 ,שטשאמאזמ ברה
 .207 ,זאמ בושאמאטב בוסאקמ ברה
 .57 ,קיגלעמחמ ברה

 ,96 ,ץטישפארמ 'יעשי רשא 'ר ברה ןיבור
1, 174. 

 .121 ,בולאקאסמ ךלמילא ברה ןיבור
 .121 ,אוקלאזמ רשא ברה ןיבור

 .97 ,ןישטראק ד"בא רשא ברה ןיבור
 .97 ,ץיוואדזערב ד"בא ךורב ברה ןיבור
 .121 ,בוגאלג ד"בא ףסוי בקעי ברה ןיבור
 .198 ,121 ,דארבמ לקחצי ברה ןיבור
 .142 ,זנאצמ ילהשמ ברה ןיבור
 .121 ,בוגאלג ד"בא לידנעמ ברה ןיבור
 .121 ,בוחידאר ד"בא ילתפנ ברה ןיבור

 .96 ,ץישפארמ סחנפ ברה ןיבור
 ,96 ,ןישטראק ד"בא לאומש ברה ןיבור

7. 
 .139 ,ךלמילא לארשי 'ר ןיבור
 .202 ,139 ,החמש ברה ןיבור

 .136 ,135 ,זנאצמ "בוט קחצי ברה ןיבור
 -אמאט-בונישעיצמ שיביל 'ירא ברה ןיבור

 ,144 .142 ,141 ,140 ,135 ,97 ,29 ,בוש

 תרוקי

,173 ,172 4 

221 ,219 2 

.253 ,237 ,2 

 ,144 ,139 ,95 ,91 ,17 ,9 ,ריאמ ברה ןיבור

9 

,9 

,0 

,1 

,5 

,2 

6 

5 

.253 ,/219 ,202 ,200 ,187 6 

 ,141 ,140 ,139 ,לאקזחי םולש ברה ןיבור
3 144, 145, 164, 166, 168, 186, 

0 201, 202, 240, 253. 

 .152 ,109 ,105 ,42 א,דוהי ברה ןייטשניבור
 .254 ,זראבזמ 'ילדג ברה ןייטשניבור
 .254 ,דוד לארשי ברה ןייטשניבור
 ,128 ,127 ,לשיפ יבר שיפנעגיור

 ,127 ,בושאמאט ד"בא השמ ברה שיפנעגיור
8, 131, 164, 166, 205. 

 .111 ,ןילבולמ לשיפ םירפא ברה שירקור

 .111 ,ןילבולמ ץריה ילתפנ ברה שירקור
 ,134 ,בוראקמ עישוהי םהרבא ברה הקור

7. 
 .224 ,בולזאקמ ריאמ ברה חקור
 .120 ,זלעבמ רזעלא ברה חקור
 ,145 ,135 ,134 ,זלעבמ עשוהי ברה חקור

0, 198. 

 ,134 ,97 ,29 ולעבמ בוד רכשי ברה חקור
9 155, 178. 

 .155 ,139 ,134 ,97 זלעבמ ןרהא ברה חקור

 .252 ,דארבמ רזעלא ברה חקור
 .123 ,קסוואקיבמ ילבייל ברה חקור
 .134 ,120 ,בוראקמ השמ ברה חקור
 ,111 ,120 ,92 ,89 ,זלעבמ םולש ברה הקור

9, 132, 134, 135, 197, 240. 
 .178 ,יירוגליב ד"בא יכדרמ ברה חקור

 ,99 ,85 ,52 ,39 /20 ,18 אקארקמ א"מר
1, 1964, 196. 

 .251 ,147 ,112 ,109 ,88 ,47 ,34 םי"'במר
 .175 ,171 ,41 ,ן"במר
 .105 ,85 ,ונאפמ ע"מר
 .99 ,י"שר
 .59 ,58 ,אוקלאזמ יולה לאפר ברה

 ש

 .112 ,םאדרטשמא ד"בא לואש ברה

 ,27 ,23 ,21 ,19 ,(ך"שה) ןהכה יתבש ברה

8 38, 129, 194. 



 תומש

 ,28 ,23 ,אנזופ ד"בא ליספעש יתבש ברה
8 
 .90 ,ץינזאקמ דיגמה יבא אטפאמ יתבש ברה
 ,147 ,בטוק-אנראד ד"בא בקעי ברה רוש
0 152. 

 .151 ,ןיידראווסיורג ןהכה ףסוי ברה ץראוש
3. 

 .154 ,152 ןיידראווניילקמ .ז .פ ברה ץראווש

 ןאזערבמ יכדרמ םולש ברה |ןארדאווש
 .171 ,170 ,134 ,ם"שרהמ

 ,בושאמאט ד*בא שירעבוד ברה ףראשדרעווש
.1664 ,5 

 .147 ,ןילבולמ רזעילא ברה ףראשדרעווש
 .49 ,זאסגרעב ד"בא רשא ברה ץעמנייטש
 .18 ,ןילבולמ אנכש 'ר יברה

 ךעניוס ד"בא יולה באז ברה רעמאהקראטש
 .171 ,164 ,133 ,בושאמאמב צ"ומו

 .16 ,בולסורי השמ ברה גרעבנייטש
 .144 ,ידארב ד"בא השמ ברה גרעבנייטש
 .38 ,אלשימערפ ד"בא לידנעמ ברה ןגנטש
 .153 ,לעואשמ "רכז ףסוי ברה ןרעטש

 דך"בא .צ .א םייח ברה יקסוואקדיש
 .167 ,164 ,133 ,בושאמאט

 .110 ,ט"ס ןאיצוה רוכב המלש ברה
 .112 ,שטאקאל ד"בא שירעבוד המלש ברה
 .155 ,להאקיסמ המלש ברה
 .39 ,קסירב ד"בא ןמלז המלש ברה
 .165 ,שודקה הי"לש

 ,59 ,30 ,בםובל -- אמלעח ד"בא המלש ברה
2. 

 .22 ,אגריוו ןבא המלש יבר
 .107 ,םילשורי ףסוי אביקע ברה רעגניזעלש

 .61 ,רישה תדובע ןב החמש יבר
 .230 ,ןילבול ק"דבא החמש ברה
 .126 ,בובל ד"בא קחצי ברה שיקלעמש

 .50 ,יסאי ד"בא לייווניז לאומש ברה
 .56 ,דארבמ שילקשי יבר לאומש ברה
 .93 ,ךלמילא םעונה ןתח לאומש יבר
 ,דייה ,אילאפארטסואמ ןושמש ברה שודקה

6 59, 117, 248, 244. 

 .90 ,84 ,בושטראימ י"ר יבא ןועמש יבר
 .23 ,אניוומ שיבייפ לאומש ברה
 ,53 ,35 ,בושאמאטמ 'יעמש ברה

1. 
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 .42 ,41 ,בושאמאטמ ןועמש ברה
 .53 ,אוקלאז -- אניומ ןועמש ברה
 .119 ,קסירב ד"בא יבצ לאומש ברה
 .119 ,ח"בה ןב לאומש ברה

 .208 ,תיבה דובכ ס"חמ באז ןועמש ברה
 .132 ,ןילבול ק"דבא ןמלז רואינש ברה
 .113 ,שטשאמאזמ לאנתנ ברה רונש
 .45 ,שריה ילתפנ םהרבא ברה ץיפש
 .56 ,קיראזמ יכדרמ םהרבא ברה אריפש
 ,בוחטסנעשטמ יבר רודגיבא ברה אריפש

0. 
 אריפש

20. 
 .120 ,קיטישרפמ םולש ברה אריפש

 92 ,.אצינלעגאממ לאיחי ריאמ םייח ברה
0, 197. 

 ,121 ,קצאלפמ שודקה םייח ברה אריפש
0. 
 אריפש
 אריפש

3. 
 אריפש
 אריפש
 אריפש
 אריפש

7. 
 אריפש
 אריפש
 אריפש

 ,אשרוב ץינזאקמ יברה ךלמילא ברה

 .144 ,לאראנ ד"בא לאיחי ריאמ ברה

 ,50 ,49 ,בושאמאט ד"בא קחצי ברה

 .56 ,קצנאחיא ד*בא דוד קחצי ברה
 .9 ,93 ,זיחשענמ קחצי ברה
 .113 ,בושיבורהמ ףסוי ברה
 ,120 ,בודנעלבמ קחצי בקעי ברה

 .120 ,בודנעלבמ םחנמ ףסוי ברה
 .120 ,אצירגמ 'יעשי ברה
 .124 ,קסיזדארגמ לארשי ברה

 .134 ,ןילבולמ שיביל ברה אריפש
 הלגמ) אקארקמ עטנ ןתנ ברה אריפש

 .221 ,(תוקומע
 .234 ,ןיזור ק"דבא עישוהי ברה אריפש
 .113 ,זיתשענמ יכדרמ ברה אריפש
 .120 ,אלאיבמ השמ ברה ,אריפש

 ,73 ,(רכששי ינבה) בונידמ א"צרהמ אריפש
7 89, 92, 197 

 .39 ,באנטאש ד"בא המלש ברה אריפש

 .120 ,זדולמ םולש ברה אריפש
 .115 ,ילוואקמ "ירא בקעי ברה אריפש
 .200 ,רימדולב קודראוואנ מ"ר אגרש ברה
 .28 ,בובל ד"בא םהרבא ברה סליצנערש

 .49 ,םאדראטשמאמ בקעי ברה טרופשש
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 ,148 ,132 ,אקנעדאראהמ השמ ברה םימואת ּת
 40 ,15 ,םת ונבר

 .171 ,129 ,57 ,ט"שעבה ידימלת | ,טסאווכיוואזמ שיבייל ברה לעקנערפ םימואת
 ,114 ,86 ,84 ,73 ,ןילבולמ יברה ידימלת .5

 .9 .39 ,אגארפמ הנוי ברה םימואת
 .86 ,בונאמורמ ם"רהמ ידימלת | ,(ג*מפה) טרופקנארפמ ףסוי ברה םימואת

 .123 ,תעד תוחה ידימלת .170 ,167 ,148 ,1



 םיסיפדמו םירידהמ ,םישיא תומש

% 
 .151 ,עטנ ר"ב םהרבא
 .112 ,השרוב סיפדמ ל"ירהב רודגיבא

 .175 ,ט ח"רב ףסוי םהרבא
 .178 ,ט שמש םהרבא
 .181 ,רזעלא רעדא

 .181 ,השמ רעדא
 .181 ,לידוי רעדא
 .219 ,ךורב רעדא
 .222 ,ךינעה לעגילפרעלדא
 .217 ,171 ,169 ,.ל .' קשמידא
 .171 ,יבצ םייח קשמידא
 .231 ,185 ןרהא גיצנוא
 .245 ,דוד ןעפיוא
 .202 ,באז ריאמ ןפוא
 .237 ,235 ,221 לאקזחי ירוא

 .81 ,ריאמ ןיירוא
 .128 ,עץישוהי לארשי ןילייא
 .182 ,דוד ןרהא ןילייא
 .158 .י ץישיבייא
 .53 ,24 טאטשנעזייא
 .202 ,'יעשי ר"ב יכדרמ ןעזייא
 .81 ,קחצי יספלא

 .158 ,בקעי ןאמלעגנא
 .49 ,ש ףסא
 .219 ,םיחאה טסקא

 .246 ,245 ,236 ,225 ,המלש טסקא

 .225 ,עישוהי טסקא
 .225 ,187 ,לאקזחי טסקא
 .225 ,ףסוי טסקא
 .225 ,השמ טסקא
 .225 ,186 ,ךורב טסקא
 .225 ,ןתנ טסקא
 .182 ,שריה דלעפסיברא

 .182 ,יילא דלעפסיברא
 .217 ,בקעי דלעפסיברא
 .202 ,השמ דלעפסיברא

 ב

 .59 ,54 המלש רעבאב
 .31 ,י'פורפ ןאבאלאב

 .183 ,יקסוי גראב
 .175 ,ןרהא גראב
 .114 ,ןימינב ןעגראב
 .214 ,שיבייל םיוב
 .165 ,ב"וש ףסוי יכדרמ 'ר םיוב
 .170 ,םירפא רעיוב
 .180 ,שיבא םיובנעסקוב
 .241 ,םירפא ןב בוד ןייטשרוב
 .240 ,לשיפ ןייטשנרוב

 .223 ,217 ,לאלצב יקסניזוב -- קוב
 .167 ,םייח ףסוי ןעזייאלעגיב

 ,230 ,אנשסנעלמ השמ לארשי ןאמרעדיב
4. 

 .230 ,217 ,185 ,לאקזחי םהרבא ןאמרעדיב
 ,218 ,202 ,186 ,עישוהי םייח ןאמרעדיב

9, 231. 

 .231 ,202 ,השמ לארשי ןאמרעדיב
 .158 ,157 ,46 ,.ד .י יולה תיב
 .217 ,יכדרמ קנאלב

 .180 ,קחצי םהרבא רעדנאלב
 .180 ,השמא רעדנאלב
 .178 ריאמ רעמולב
 .175 ,השמ ןועמש ץנארקנעמולב
 .218 ,217 לאומש יילב
 .22) ,ב"וש ןויצ ןב 'ר
 .63 /44 ,37 קיזייא בקעי-ןב
 .150 ,56 ,ילתפנ םחנמ"ןב
 .124 ,סיפדמ המלש יקסוואטאכלעב
 .156 ,םילשוריב סיפדמ ןסינ קעב
 .100 ,ןושרג םיוברעגרעב
 .100 ,ףלאו םיוברעגרעב
 .100 ,ריאמ םיוברעגרעב
 .179 ,100 ,עישוהי םיוברעגרעב
 .179 ,100 רזעילא םיוברעגרעב
 .100 ,םייח םיוברעגרעב
 ..179 ,בקעי םיוברעגרעב
 .181 ,םהרבא ןייטשגרעב
 .182 ,יכדרמ ןייטשגרעב
 .181 ,לאפר ןייטשגרעב
 .170 ,שטיוויקברעוומ לרעב

 .179 ,לאומש טאלבנרעב

21 
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 .184 ,שריה ףסוי טאלבנרעב
 .197 ,ןועמש ןייטשגרעב
 .224 ,ליצעג דנארב
 .224 ,לירנעמ השמ דנארב
 .224 ,183 ,ןמלז דנארב
 .224 ,186 ,ןושרג דנארב
 .224 ,לידוי דנארב
 .185 ,ללה ןמלז ןייוודנארב
 .202 ,דוד רעקנירב

 .40 ,ץיווישיטמ ןרהא ןב 'יכרב

- 
 .112 ,ז .א ןעזאג
 .175 ,ט םייח ר"ב לֶץדאג
 .145 ףסוי ןאמדלאג
 .217 ,אדוי ןאמדלאג
 .228 ,החפשמ םיובדלאג
 .220 ,ןמחנ ןאמדלאג
 .240 ,לאינד ןאמדלאג

 .100 ,לשיפ ןייטשדלאג
 .235 ,100 ,עישוהי ןייטשדלאג
 .235 ,100 ,קחצי ןייטשדלאג
 .184 ,החפשמ ןייטשדלאג
 .234 ,231 ,סעשטייח לידוד ןייטשדלאג
 .234 ,186 ,ךורב ןייטשדלאג
 .235 ,םוחנ ןייטשדלאג

 .186 ,ב"רב עישוהי ןייטשדלאג
 .222 ,ןתג ןייטשדלאג
 .202 ילקפי ןייטשדלאג

 ,222 ,202 ,1"רב דוד ןייטשדלאג
 .185 ,עישוהי ןייטשדלאג
 .185 ,קחצי ןייטשדלאג
 .202 ,עקלואש ןייטשדלאג
 .202 ,המלש ןייטשדלאג
 .202 ,נ"רב קחצי ןייטשדלאג
 .231 ,186 ,שריה רעצנאג
 .231 ,219 ,יכדרמ רעצנאג
 ,121 ,57 ,לארשי יקסנייציזראג
5 166, 168, 182. 

 .167 ,לשיפ יקסנייציזראג
 :.167 ,השמ ןאדראג

 .239 ,ןבואר רעלטראג
 .219 ,202 ,186 ,לדוד רעלטראג

 .219 ,קחצי רעלטראג
 .202 ,רזעילא בקעי רעלטראג

1 

1 

 תנפ

7 

 תרקי

 .219 ,185 ,ריאמ קחצי רעלטראג
 .226 /202 ,סחנפ רעלטראג

 .254 ,סחנפ לעקניפראג
 .225 ,219 ,יכדרמ בקעי ץראהטוג
 .25 ,24 דנאלרוג

 .237 ,לשיפ גרובזניג
 .130 ,לארשי רעצנאלג
 .217 ,רעב םוחנ זאלג

 .2271 ,עישוהי רעטאלג

 .181 ,'יתתמ רָעזעלג

 .232 ,לארשי רעזעלג

 88| ,102 ,81 ,74 ,68 .[ .פ ןאמסקילג

 .228 ,182 ,116 ,ויגבו יכדרמ רעטנרָעלג

 .228 ,ילשריה רעטנרָעלג

 .229 ,228 ,116 ,"לא השמ רעטנרָעלג

 .229 ,228 ,116 ,הנוי רעטנרעלג

 .250 ,בייל רעטבילֶעג
 .25 ,לאיתלש רעבורג
 .218 ,217 ,ב דראביורג

 .184 ,179 ,ףסוי יכדרמ םיובנירג
 .181 ,ןרהא םיובנירג
 .184 ,בקעי םיובנירג
 .173 ,קסנעזילמ ריאמ גרעבנירג
 .182 ,ןתנ דלאוונירג
 .175 ,ןרהא רענירג
 .165 ,בקעי רענירג

 ף

 .54 ,בוחילאבמ דוד
 .178 ,דוד ץיבודיוד
 .178 ,ףלאו סעשאווד
 .282 ,'ילא רעלמירד

 ה

 .183 ,םהרבא ןאמכאה
 .232 ,רזעלא םייח ןאמכאה

 .202 ,ךורב ןאמכאה

 ,השרוב סיפדמ לאיחי ריאמ רעטלאה
 .132 ,"יעשי םייח רעדנעלאה

 .132 ,דוד השמ רעדנעלאה

 .36 .ה .1 גרובמאה
 .182 ,אפיל דלעפסקינאה
 .240 ,182 ,ןויצ ןב דלעפסקינאה

 .240 ,182 ,יכדרמ דלעפסקינאה
 .237 ,234 ,דוד קראטשצראה

110 



 תומש

 .233 ,רזעילא קראטשצראה
 .234 ,בייל ןועמש קראטשצראה
 .234 ,המלש קראטשצראה
 .144 ,לדנעמ ןאמזיוה
 .165 ,סחנפ ץיוורוה
 .245 ,165 ,ב"וש ךורב 'ר 1ץיוורוה
 .181 ,רדנס ץיוורוה
 .30 ,28 ,19 ,י ןרעפלייה

 .90 ,ץיואנרעשטב סיפדמ םלושמ רעליה
 .221 ,219 ,174 ,'ירא רעלעה
 .219 ,עטנ רעלעה

 .222 ,בובלמ השמ רעלעה

 .222 ,219 ,קיזייא רעלעה
 .219 ,186 ,ייעשי רעלעה

 .222 ,219 ,ךורב רעלעה
 .222 ,219 ,187 ,לאקזחי רעלעה
 .219 ,186 ,ךלמילא רעלעה
 .219 ,נ"רב יבצ 'יעשי רעלֶעה
 .239 ,יכדרמ ןאמפלעה

 .219 ,187 ,בקעי ןאמרעה
 .84 ,סלעצרעה

 ו
 .88 ,קראיונב סיפדמ לארשי ףלאוו
 .28 ,םוחנ ןאמראוו
 .186 ,לכימ טאלבנייוו

 ,איירוגללבב סיפדמ םייח לארשי גרעבנייזו
4. 

 .237 ,השמ גרעבנייוו

 .202 ,סחנפ ביורטנייוו
 .52 ,מ ךיירנייוו
 .179 ,השמ רעדעלסייוו

 .208 ,מ גרעבסייוו
 .205 ,םהרבא קוטשנייוו

 .37 ,לאומש רעניזו
 .182 ,םולש רעשטלעוו

 .220 ,181 ,ישזעב-ךורב 'ר רעשטלעוו

 .220 ,ןמלז רעשטלעוו
 .175 ,133 ,64 ,באז עטנ רעשטלעו

 .235 ,ףסוי יכדרמ ןאמטרעוו

 .202 ,'ירא טומרעוו

 ז

 ,וואשיבורהמ הנוי  באז
 ,226 ,ש יקסיומאז

.8 

 28 םיסיפדמו םירידהמ ,םישיא

 .193 ,בושאמאטב םעטמ בר ,וואניבלארז

 -דמ ,דימשרעמאה -- רעלאנק --  קינפוז
 .94 ,אלשימערפב םיסיפ

 .184 ,לרעב לָעדייז
 %148 ,לאירתכ לעדייז

 .175 ,אנזראואיב סיפדמ םהרבא גרעברעבליז
 .184 ,סחנפ דלעגרעבליז

 .182 ,םולש ןאמרעבליז
 .182 ,לארשי ןאמרעבליז
 .202 ,םהרבא ןייטשרעבליז
 .255 ,ךלמילא ןייטשרעבליז
 .179 ,יכדרמ השמ רעגניז

 .175 ,172 ,ס'השנמ לואש ילדנעמ רעגניז
 .131 ,י ,י רעגניז
 .131 ,קחצי רעגניז
 .224 ,223 ,202 ,וינבו םולש רעגניז

 ,ףאפעזויב םיסיפדמ ךורבו המלש רעצעז
9. 

4 

 ד"היבב היגמ לעב בושאמאטמ םוחנ םייח

 .212 ,קציראפב

 .212 ,לכימ ןב ןנח

 .248 ,קראיוג םירפס תאצוה ,ןומרח

 ּס

 .96 ,לאיחי ןרהא םיובלעטייט
 .181 ,רעמורפ רעד לעוועט
 .123 ,לאכימ םיובנענעט

 .222 ,ריאמ םיובנענעט

 ,185 ,179 ,ילדנעמ רעלפעט

 ,217 ,179 ,ןימינב רעלפעט
 .238 ,185 ,"לדג רעלפעט
 .238 ,185 ,םולש רעלפעט

 ,238 ,187 ,לארשי רעלפעט
 .238 ,ג"רב לאוי רעלפעט
 .238 ,ףסוי רעלפעט

 ,ג"רב השמ רעלפעט

 .238 ,םולש רעלפעט
 .239 ,ש*רב לאוי רעלפעט
 .239 ,ש"*רב םירפא רעלפעט

 .238 ,בקעי רעלפעט

 .238 ,מ"רב םירפא רעלפעט

8 
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 .234 ,219 ,השמ בקעי רעלפעט
 .239 ,202 ,1871 ,י"רב םירפא רעלפעט

 .25 ,רעוואקירעשט

 ף

 .124 ,"לדג יקסוואנאי
 .208 ,השרוב סיפדמ ןרהא ןמחנ יבאקאי
 .144 ,אקלעמש שטיוואלסוראי
 .144 ,יכדרמ םייח שטיוואלסוראי

 .181 ,רפוס שריה ץישוהי
 .202 ,ריאמ קחצי ןאמגנוי
 .202 ,ילהנוי

 .16 ,קצאקמ לאיחי 'ר
 .17 ,ךורב םהרבא ר"ב בקעי
 .212 ,52 ,43 ,41 ,םהרבא ירעי
 .130 ,בויצאממ קחצי

 ּכ
 .205 ,ןרהא אנהכ
 .205 ,ןמלק אנהכ
 .205 ,השמ ןהכ
 ,אשראוו -- ינליהק ףסוי ץ"כ

 ל
 .181 ,ריאמ לייאנאל
 .234 ,233 ,ביל ןועמש לייאנאל
 .144 ,ףסוי אדנאל
 .239 ,ליצריה אדנאל
 .248 ,רזעילא טוהסדנאל

 .77 ,ריאמ 'ר ןייטשדנאל
 .207 ,ש איבל

 .234 ,219 ,68 ,לאומש טרעבול

 .234 ,68 ,ריאמ קחצי טרעבול
 .198 ,44 ,השמ יקזדול

 לאומש אירול

 ,166 ,ב"וש בוד באז 'ר יקסוואנאשטשול
;2 6 

 .202 ,166 ,שריה לאומש יקסוואנאשטשול
 .183 ,ןרהא רחל

 .217 ,183 ,ףסוי רחל
 .230 ,שריה רחל
 .25 ,אצינטירקמ ביל
 .228 ,ףלאוו ןאמרעביל
 .228 ,השמ ןאמרעביל
 .67 ,(שטיוואבוילמ) םייח ןאמרָעְביל

 תרקי

 .234 ,233 ,232 ,י שטיוואבייל
 .202 ,'ילא רעטכיל

 .238 ,236 ,235 ,225 221 ,ש טביל
 .178 ,יניס דלעפנעטכיל

 .178 ,המלש רדלעפנעטכיל

 .248 ,השרוב סיפדמ דניקסבעיל
 .236 ,234 ,2307226 ,ש דמל

 .237 ,ףסוי ןאמרעדעל

 .184 ,183 ,החפשמ רעמערקרעדעל

 .217 ,רזעילא רעמערקרעדעל
 .222 ,184 ,בקעי רעמערקרעדעל
 222 ,בקעי 'רב קחצי רעמערקרעדעל

 .183 ,שרעה סופנעוועל

 .183 ,ןושמש סופנעוועל
 .183 ,"ירא סופנעוועל

 .183 ,לארשי ןאמרעל
 .179 ,לבייפ רענרעל
 .178 ,שמש השמ 'ר רעסעל

 .237 ,234 ,219 ,"ילא רערעל

 .229 ,ףלאוו רערעל
 .218 ,217 ,101 ,ףסוי םייח רערעל
 .236 ,185 ,לאקזחי רערעל
 .237 ,"יפשי רֶערֶעל

 .237 ,לעבייל רערעל
 .236 ,219 ,185 ,אדוי לכימ רערעל

 .236 ,באז המלש רערעל

 .237 ,ילהמלש רָערְעל

 מ

 .205 ,םייח ץלאמ
 .186 ,ןועמש שזראלאמ
 .237 ,ר"ד רשא םיובלעדנאמ
 .250 ,דארבמ ןמלז סעשאגראמ
 .147 ,בקפי ק"שרהמ

 .142 ,החמש דנומ
 .181 ,לרעב רעטנומ

 .213 ,ףסוי יכדרמ רעגיכלימ
 .119 ,םילעחמ רענלימ
 .173 ,ריאמ לאומש ךעלימ

 .213 ,קחצי ןימימ

 .230 ,אדוי ןייטשלימ
 .25 ,ןימינב ץנימ
 .183 ,החפשמ רעצנימ
 .144 ,קראיונב םירפס תאצוה ,הרונמ
 .81 ,לארשיב ל"ומ ןבואר סמ



 תומש

 .150 ,118 ,זדולב םירפס תאצוה הרוסמ

 .227 ,אבא גנידלעמ
 .183 ,םייח גנידלעמ
 .227 ,ףסוי גנידלעמ
 .226 ,182 ,לאומש גנידלעמ

 .2271 ,יאמש גנידלעמ
 .229 ,182 ,לאימחרי ןייטשלעמרעמ

 .229 ,219 ,187 ,186 ,לעבייל ןייטשלעמרעמ
 .229 ,219 ,לאומש ןייטשלעמרעמ

 ,םירפס תאצוהל דסומ ,השרוב הרות יציפמ
7. 

 .251 ,ר"ד דוד תוילגרמ
 .175 ,פ"רמרהב השמ
 .198 ,רימזאקב ק"בשמ השמ

8 
 .245 ,226 ,שמש םוחנ

 188 ,'ילדג גנאגהעדינ
 .134 ,החפשמ איינ

 ,134 ,68 ,םוחנ איינ

 .165 ,134 ,ןתנ איינ
.5 

 .121 ,קסיזדארגמ השמ 'ר זיוהיינ
 .121 ,'ולש ףסוי זיוהיינ
 .123 ,בוד םייח זיוהיינ
 .217 ,123 ,סהנפ זיוהיינ
 .155 ,לארשי זיוהיינ
 .123 ,ריאמ זיוהיינ
 .155 ,השמ זיוהייג
 .111 ,52 ,51 ,ךורב המלש םיובנעסינ
 ,בובלב ל"ומו סיפדמ םלושמ בקעי 'ר קינ

5. 
 .182 ,םייח השמ גרעבשלקינ
 .182 ,םהרבא גרעבשלקיג
 .94 ,ןרהא גרעבנערינ
 .240 ,ףסוי ןייטשנערינ

 ּפ

 .182 ,ךורב לעבאס
 .225 ,יכדרמ טימאס

 ,74 .1 וואלאקאס
 4234 ,דוד קינעקוס
 .230 ,לאיתוקי לעפמעטס
 .169 / ,ח יקסמינאלס

 םיסיפדמו :םירידהמ ,םישיא

 ע
 4217 ,182 ,167 ,ןמלק ךילרהע
 .94 ,םהרבא םיובלע

 .238 ,םירפא רעכאמקיסע
 .98 ,רעצנימדלוג י"ר ןתח אביקע

5 
 .237 ,ןויצ ןב רעבאפ
 .237 ,באז רעבאפ

 ,111 ,בוקרטעיפב טיפדמ ךינעה ןאמלאפ
.8 

 .219 ,בייל שריה רעטופ
 .181 ,יירכז רעטופ
 .178 ,םייח רעטופ
 .225 ,219 ,186 ,ילאקזחי רעטופ
 .202 ,חספ רעטופ
 .179 ,לאיתוקי לעגיופ
 .179 ,"לא קולטיפ

 .66 ;בקפי םיובנעגייפ
 .239 ,בקעי דלאגנייפ
 .213 ,םהרבא רעייפ
 .202 ,ןבואר רָעפייפ
 .144 ,ןימינב רעטניפ
 .219 ,86 ,ייעשי ןייטשלעקניפ
 .151 ,ףסוי םהרבא רעשיפ
 .128 ,באז ןיישירעשיפ

 ,178 ,ותחפשמו עישוהי ןהאזלעשיפ
6. 

 .232 ,219 ,186 ,185 ,אדוי לכימ גולפ

 .232 ,219 ,ריאמ קחצי גולפ
 .233 ,219 ,לידנעמ םחנמ גולפ
 .232 ,יכדרמו המלש גולפ

 .230 ,ןהכה לאומש סחנפ
 .184 ,ץריה ןעודלעפ
 .228 ,הנוי ןעזדלעפ
 .202 ,םולש לרעפ

 .230 ,185 ,וינבו דוד לרעפ
 .202 ,לארשי טשרעפ
 ,118 ,השמ טשרעפ
 .202 ,לבייפ טשרעפ
 .180 ,לאפר טשרָעפ
 .180 ,ןועמש טשרעפ
 44 43 ,ס ,א ןיקמורפ
 .118 ,החפשמ גנילדירפ
 98 ,יכדרמ דניירפ

1 
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 .202 ,החמש דניירפ
 .247 ,א ןאמיירפ

 ,113 ,63 ,44 ,43 ,36 ,24 ,ך ,ה גרעבדעירפ

9 131, 163. 
 .237 ,ר"ד ףסוי רעדנעלדעירפ

 .237 ,לאימחרי ר"ב ףסוי רעדנעלדעירפ
 .233 ,219 ,שר"ב ףסוי רעדנעלדעירפ
 .233 ,יניס רעדנעלדעירפ

 .233 ,השמ רעדנעלדעירפ

 .233 ,181 ,יתבש רעדנעלדעירפ
 .205 ,םולש רָעדנעלדעירפ

 .247 ,דוד לעקנערפ

 צ
 .67 ,השרוב סיפדמ נ"רב ץרעה יבצ
 .175 ,ןילבולב סיפדמ רזוע ןיקעווצ
 .272 ,173 ,בייל לארשי ןירטיצ
 .202 ,םולש ןירטיצ
 ,ריאמ שריה טנעמיצ

 .238 ,יילדג ןאמרעמיצ
 .112 ,'ירא דוד ץניצ
 .142 ,עישוהי רעלגעיצ

 .174 ,בקעי רֶעלגעיצ
 .184 ,ףסוי רעלגעיצ
 .174 ,השמ קחצי רעלגעיצ
 .שמש םוחג האר .179 ,םוחנ רעקוצ

8 

 ק
 ,132 ,שטאקנומב םיסיפדמ דעירפו ןהאק

3. 
 .165 ,ב"וש ןויצ ןב 'ר קוטשנעוואק
 .217 ,אשיז קוטשנעוואק
 .236 ,187 ,182 ,165 ,יתבש קוטשנעוואק
 .235 ,ךינעה ךאק
 ,236 ,187 ,קחצי ךאק
 .236 ,שיביל ךאק

 .222 ,186 ,ןרהא רעטלאק
 .213 ,ילקעי יקסוואסאק
 .178 ,לאקזחי םיובנעפאק

 .222 ,קחצי רעפראקי
 .155 ,לארשי רעפראק
 .94 ,לאומש רעפראק

 .205 ,ןרהא תהק
 ,שטיטידזאמ ב"וש ביל ףסוי 'ר ןאמפיוק

6. 

 תרקי

 .166 ,לאומש ןאמפיוק
 .240 ,םהרבא דנאהכוק
 .202 ,המלש ץעיפוק
 .18) ,םירפא רעפוק
 .200 ,181 ,ןרהא לעזיק

 ,219 ,ריאמ ןאמראלק
 .155 ,ןמלז ןאמניילק
 .100 ,ןימינב ךילבאנק
 .100 ,םייח ךילבאנק
 .100 ,ילסוי ךילבאנק
 .100 ,השמ ךילבאנק
 .126 ,אלשימערפב סיפדמ םייח 'ר רעלאנק

 .רעלאנקחקינפוז ןייע
 .184 ,יכדרמ 'ר גינעק
 .170 ,ךריב רעלסעק

 .147 ,השרוב סיפדמ ,םייח רעטלעק
 .52 ,מ ,י ןגיובלנצק

 .151 ,םהרבא גרעבנענארק
 ,97  ,איירוגליבב סיפדמ ,עטנ גרעבנענארק

1, 151, 171, 254. 
 .229 ,ליוונייז ץנארק
 .63 ,35 ,ע9 ראהזיורק
 .183 ,החפשמ קורק
 .19 ,לאומש שזאימערק

% 

 .184 ,לעבייל שטיוואניבאר
 .202 ,ריאמ שטיוואניבאר
 .169 ,לאימחרי דעלפנעזאר

 ,וינבו ןושרג גרעבנעטאר
 .81 ,לאקזחי גרעבנעטאר
 ,אנללווב םיסיפדמ ,םאר
 .139 '"ילא טראפופאר

 .67 ,בובלב סיפדמ ,אדוי המלש טראפופאר

 .217 ,םוחנ רומיצאר
 .182 ,םירפא בור
 .155 ,לאומש ןיבור
 .123 ,לארשי חקור

.5 

.5 

.7 

 ,68 ,קצוקמ ם"רהמ ןתוח ,קחצי 'ר  זייר
0 

 .219 ,202 ,רשא זייר
 .219 ,186 ,שריה זייר

 .183 ,לכימ זייר
 .183 ,םולש זייר

 .178 ,ןועמש זייר



 םיסיפדמו םירידהמ ,םישיא תומש

 .183 ,לדנעמ גרעבנעכייר
 .178 ,םהרבא ןאמנייר
 .205 ,םייח דלעפנייר
 .180 ,השמ ןייטשנייר
 .183 ,ףסוי דניר
 .183 ,ריאמ דניר
 .109 ,ףאפעזויב סיפדמ ,לאקזחי רענגער

 ש
 .230 ,םהרבא ןארפאש
 .230 ,עישוהי ןארפאש

 .231 ,229 ,185 ,לאוי ןארפאש
 .229 ,219 ,185 ,לכימ ןארפאש

 .183 ,החפשמ לעפאש

 .24 ,' יקצאש

 .219 ,202 ,לידוי רוש
 .219 ,184 ,םהרבא רעלדניווש

 .219 ,184 ,דוד רעלדניוש

 .238 ,ןרהא םולש רעלדניווש
 .145 ,ליבעט דוד ףראשדרעווש

 .147 ,שירעבוד ףראשדרעווש

 .150 ,149 ,בקעי השמ ףראשדרעווש

 ,קראי אונב םיסיפדמ ,םיחאה רעגניזלוש
9. 

 .220 ,םולש לחש

 .227 ,219 ,183 ,רעטלא לוטש
 .202 ,ףסוי לוטש
 .227 ,219 ,רזוע לוטש

 .108 ,52 ,רעדיינשנייטש
 .224 ,לאימחרי גרעבנייטש
 .208 ,207 ,ןאמנייטש

 .29 ,יניס רעדנעטש

 .179 ,יילא רעלזארטש
 .100 ,סנושרג םייח "לא 'ר גרעבזארטש

 -ב סיפדמ ,המלש ןועמש רעגרעבזארטש

 .107 ,104 ,80 ,ןילבול
 .185 ,אדוי לכימ רענייש

207 

 .142 ,השמ ףיש

 .94 ,רזעלא דלעפנייש
 .178 ,לאומש רעגנילפיש
 .205 ,קחצי רעפיש

 .240 ,לאינד םיובגאלש
 .239 ,182 ,לישעה םיובגאלש
 .240 ,182 ,ילקעי םיובגאלש
 .240 ,קחצי םיובגאלש
 .240 ,יכדרמ םיובגאלש
 .240 ,סחנפ םיובגאלש

 ,182 ,לאומש םיובגאלש
 .147 ,אטנאראט .1 ןמש

 ,רואינש ןמלז איינש
 .221 ,ילאקזחי איינש

 .221 ,182 ,ריאמ שיביל איינש

 .282 ,אשטיא יכדרמ איינש
 .221 ,השמ איינש
 .182 ,ב"וש בקעי 'ר רעדיינש

 .219 ,186 ,165 ,ןויצ ןב רעדיינש

 .107 ,ןילבולב סיפדמ םחנמ רעסעמדיינש
 .106 ,80 ,ןילבולב סיפדמ השמ רעסעמדיינש
 .217 ,לידוי דוד רעראפש
 .228 ,202 ,לישריה רעראפש
 .228 ,202 ,אנינח רעראפש
 .227 ,םהרבא רעראפש
 .184 ,קחצי רעראפש
 .227 ,183 ,ףסוי יכדרמ רעראפש
 .227 ,184 ,סחנפ רעראפש
 .202 ,לשיפ רעראפש
 .180 ,ץעינ עלעשטיא רעראפש
 רזעילא אריפש
 .202 ,קחצי אריפש
 .202 ,183 ,םייח אריפש
 .229 ,ןויצ ןב רעצירפש
 .183 ,םש רעצירפש
 ,ביל לאומש רעצירפש
 .179 ,םולש ןעזייאזיפש
 .238 ,ש אגרש

:;0 
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 תומש

8% 
 .222 ,הסדה לעגילפרעלדא

 .225 ,ארבאד טסקא

 כ
 .223 ,הסדה יקסניזוב

 .53 ,בושאמאטמ ברה רשא המחנ רעקסוב
 .240 ,אמילב ןייטשנרוב
 .231 ,230 ,הרש 'יח ןאמרעדיב
 .139 ,ץמאדיומ תינבר ,אנעה רעב

 ה
 .221 ,לטיג םיובדלאג

 ,ליסעפ רעצנימדלאג
 .98 ,הוח רעצנימדלאג

 .235 ,234 ,הרש ןייטשדלאג
 .168 ,167 ,רתסא ןאדראג
 .237 ,הנת גרובזניג
 .65 ,דארבמ תינבר ,ילאגיפ אנאלג
 .227  ,יליער רעטאלג

 .227 ,לטיגו םירמ האל רעטאלג
 .227 ,אכענ אגיפ רעטאלג
 .228 ,ליכער הרובד רעטנרעלג

 .98 ,/94 ,תינבר

 ה
 .232 ,אחינ ןאמכאה
 .132 ,הרש רעדנעלאה

 .235 ,אגיפ טדראה
 .234 ,אליב קראטשצראה
 .240 ,רתסא דלעפסקינאה

 .240 ,םירמ דעלפסקינאה
 .139 ,ליכער ץיוורוה

 .139 ,המלש יניגמה םא ,אנליוומ לציה
 ,היבאבמ תינבר ,אדירפ םאטשרבלה
 .97 ,קיטסירפ ,הסדה םאטשרבלה
 .221 ,הרש הנח רלעה
 .246 ,'ינבו הנח רָעלָעה
 .239 ,"יח ןאמפלעה

 ,80 ,ןילבולב הסיפדמ ,המחנ ןהאזנעשרעה
4, 106, 107. 
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 םישנ

1 
 .156 ,דארגינראטמ אביוט 'יח סקאוו
 .156 ,דארגינראטמ תינבר ,אמילב סקאזו
 .157 ,שילאקמ תינבר ,לרימ הרפש סקאוו
 .237 ,לטיג גרעבנייוו

 .134 ,בולירקמ ברה תב ,הרובד רעגרעבנייוו

 .96 ,זדולב תינבר ,לדניש האל םולבסייוו
 .168 ,הוח ןאמצייו

 ז
 .141 ,139 ,זדול ,הכלמ םירמ יקסנילכיז
 .130 ,איירוגליבמ לידארפ ןאמרעבליז
 .129 ,תינבר ,אמילב אמעט ןאמרעבליז

 .131 ,אשראהמ תינבר ,עבש תב רעגניז
 .224 ,עץשטלאבו הכלמ רעגניז

 ח
 .98 ,ךעניוסמ תינבר ,לחר "יח

]- 

 .120 ,ראמטאסמ תינבר ,אגיפ םיובלעטייט
 .96 ,תינבר ,ילחר רעכייט

 .94 ,אשאס 'יח םיובנענעט

 .238 ,אליב רעלפעט

 .239 ,האל רעלפעט

 .238 ,לחר רעלפעט

 .239 ,הרש רעלפעט

 ל
 .234 ,אטאלז לייאנאל

 .135 ,לדניש םאל

 .104 ,103 ,אציבזיאמ תינבר ,רענייל
 .222 ,רתסא רעמערקרעדעל

 .237 ,ליטע ןאמרעדעל
 .234 ,אגיפ רערעל

 מ
 .237 ,האל םיובלעדנאמ

 תשא קצאקמ תינברה ,לקילג ןרעטשנעגראמ
 00 ו6 8 ,םירהמ



 םישנ תומש

 תינבר ,אביוט 'יח ןרעטשנעגראמ
2. 
 .84 ,בוליפמ תינבר ןרעטשנעגראמ
 .230 ,אחינ ןייטשלימ
 .227 ,לרעפ אדלאג גנידלעמ
 .229 ,"חו דבכוי ןייטשלעמרעמ

 ,קצוקמ

(" 

 .119 ,בושאמאטמ תינבר ,אגיפ זיוהייג
 .123 ,ליסעפ זיוהיינ
 .93 ,י"ר תשא תינבר זיוהייג
 .155 ,ינשה ל"ר תשא יזעק זיוהיינ

 .94 ,הרש גרעבנָערינ
 .240 ,לרעפ ןייטשנרינ

 כ
 .234 ,האל לחר קינעקוס
 .239 ,האל סוקחיס

 .94 ,לחר האל םיובלע

 ּפ

 .237 ,אילמ רעבאפ

 .237 ,הכלמ רעבאפ

 .230 ,האל לרעפ
 .90 ,בושטראימ י"ר תב אדירפ
 .90 ,רעצנימדלוג י"ר תב אדירפ

 .240 ,לידיא טשרַעפ גנילדירפ
 .233 ,הכלמ רעדנעלדעירפ
 .233 ,תדוי אדירפ רעדנעלדעירפ

 .98 ,הכלמ דניירפ

 .135 ,בושאמאטמ תינבר ,הסדה ןאמרעשירפ

 :94 ,תינבר הכלמ ןאמרעשירפ

 .97 ,מ"רה תשא הכלמ ןאמרעשירפ

 .97 ,תינבר ,לדנימ המחנ ןאמרעשירפ

209 

 .96 ,בושאמאטמ תינבר ,הרופצ ןאמרעשירפ
 .241 ,אכענ ןהאזלעשיפ

 צ
 .238 ,ןאמרעמיצ

 ק
 .235 ,רתסא אדניה

 .236 ,רנבו ש"ר תב הנח ךאק
 .236 ,הנה ךאק
 .236 ,אטוי ךאק
 .94 ,הקבר ןיפראק

 ,אמעט םירמ רעפראק
 .240 ,ליכער דנאהכוק
 ,ליזייר הרש ןאמניילק

5 

5 

 ף

 .198 ,190 ,דארבמ תינבר ,לדייא ןיבור

 .135 ,בושאמאטמ תינבר ,לחר הנח ןיבור
 .155 ,לחר ןיבור
 .239 ,לדניירבו לרימ ןעטראגנעזיור
 .90 ,בושטראימ י"ר תב לחר

 ש
 .144 ,ץייבשמ אכער ךובנרעטש

 .94 ,ליסעפ דלעפנייש
 .221 ,לחר רץעדיינש
 .240 ,לטיג םיובגאלש
 .240 ,אשטלייב םיובגאלש

 .239 ,אביוט אילאמ םיובגאלש
 .240 ,לדניה הרש םיובגאלש

 .228 ,הנח ררופש

 .229 ,אזיור רעצירפש

 .66 ,שטשאמאזמ תינבר ,אסילמ הרש

 ת
 .121 ,בוחידארמ תינבר ,רמת

=>906 



 םהילשממו םידוהידיא תומש

 ,ןעיוב סיפדמ ,עראט אללעד טרעבלעדא
4. 

 .205 ,םינלופ יליצאמ ,יקסנילוא
 .243 ,םיניירקוא
 :;4 ,"וואירק לימרא .ק .א

 .232 ,רופלאב
 198 ,איסורב תיראצה תשלוב
 .214 ,146 ,םיקיבשלוב
 .63 ,עטנאג
 .216 ,ןילופב םיפסכל רטסינמ יקסבארג
 ,233 ,232 ,226 ,142 ,141 ,107 ,םיינמרג

6, 238, 242, 243, 246. 

 .246 ,243 /242 ,230 ,םיינמרגה רעסה ידודג
 .241 | ,אפאטסעג
 .242 ,תומה ישאר תגולפ
 .236 ,214 ,ינלופ אבצב לארענעג רעלאה

 .236 ,214 ,(ויתולייח) סיקישטרעלאה
 .242 ,ש"מי רעלטיה
 .16 ,שאמאטו ןאי יקסיומאז
 .18 ,ןילופ ךלמ ןושארה דנומגיז
 .63 ,יטנאגו קינזעלעז
 .204 ,ןילופ תקולח
 .36 ,30 ,ינשה ןילופ תקולח
 .249 ,63 ,20 ,19 ,ש"מי וידודגו יקצינלעמה
 .16 ,טנעשזאל רמ שאמאט
 .36 ,אירטסוא רסיק ףעזאי
 .165 ,םינמרגה שוביכ
 .233 ,םיטורה שוביכ

 .216 ,ןילופ תלשממ שאר יקסוואקדאלקס
 .170 ,36 ,אירטסוא תלשממ

 .143 ,142 ,134 ,איסורב םיטיבוס תלשממ
 .166 ,142 ,ןאדנאלב תיתולגה ןילופ תלשממ
 .93 ,איכרות תלשממ

 .157 ,84 ,16 ,ןילופב איסור תלשממ
 .237 ,228 ,סיצאנ

 .246 ,ןעשטיוד סקלאפ
 ,155 ,96 ,52 ,25 ,20 ,םתלשממו םינלופ

8 193, 197, 214, 216, 217, 219, 

.250 ,244 ,243 ,2 
 ,ינלופה אבצ לאשראמ ףעזוי יקסדוסליפ

4 2155. 
 .19 ,בושמוטב זוחמה אפור ןאי רעטעפ ריד
 -תהש צ"ש תכ ,םיטסיקנארפ ,בקעי קנארפ

 .35 ,34 ,33 ,32 ,ל"ר ורצנ

 .217 ,213 ,36 ,אירטסוא תואבצ

 .238 ,237 ,םיינמרג תואבצ
 .214 ,21 ,םינלופ תואבצ

 .63 ,תפרצ תואבצ

 .146 ,איסור תואבצ

 .29 ,24 ,םיקאזאק
 .29 ,ןדעוש ךלמ ירישעה וואטסוג לראק
 .207 ,איסור רסיק
 ,243 ,232 ,226 ,222 ,210 ,160 ,16 ,םיסור
6 

 תיתולגה ןילופ תלשממ שאר יקסראקיש
 .166 ,ןאדנאלב

=>906= 
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 תונידמו םירע תומש

 א

 ,גרובמאה ,אנוטלא םירעה תומש ת"ר ,והא
 .67 ,65 ,קפבזדנאוו

 .189 ,116 ,בורזוא
 .166 ,שטידזוא
 .155 ,109 ,92 ,לעהוא
 .227 ,226 ,224 ,ןארוזוא
 .189 ,155 ,123 ,ןאחוא
 .206 ,(בונאלוא) אנאלוא
 .63 ,ןאמוא

 םיזג יאתו הפרשמ ,(ןיצפשוא) ץיבשיוא
 .97 ,ד"יה םידוהיה תדמשהו תפירשל

 .46 ,[ילרעטסיוא
 46 ,37 ,52 ,דראפסכוא
 .ןעירעגנוה ,רגה האר ,ןעראגנוא

 .213 ,157 ,126 ,39 ,ךיירטסוא וא אירטסוא
 .130 ,ווארטסוא
 .153 ,אווארטסוא

 .175 ,144 ,124 ,אצווארטסא
 .212 ,53 ,38 ,אהרטסוא

 .198 ,114 ,113 ,86 ,אליטסיוא

 .117 ,26 ,ץילאפארטסוא

 ,63 ,62 ,59 ,29 ,24 ,20 ,18 ,אניירקוא

3, 1989, 249. 

 .56 ,קצנאוויא

 ,99 ,יקסיומאז וא קסלעבול אציבזיא
1, 109, 110, 111, 114, 127, 134, 
8 175, 184, 195, 196, 197, 224, 230. 

 .53 ,טאטשנעזייא
 :97 ,25 ,אילאטיא

 .24 ,אגניטיא
 .243 ,242 ,אפוריא

 .31 ,(ץישעלאה) ץישעלא
 .ו"הא הארו .66 ,63 ,36 ,אנוטלא
 ,איסורב ייטלא ץרא ,איירק יקסייטלא
 ,118 ,102 ,82 ,72 /70 ,רעדנאסקעלא

1, 157, 166, 254. 
 .135 ,51 ,שוקלא

 ,144 ,123 ,29 ,תירבה תוצרא -- אקירעמא
6 147, 158, 167, 187, 202, 209, 
8 3;: 

.9 

,3 

 ,28 ,24 ,23 ,םאדרעטשמא

0 52, 112 

 .158 ,124 ,וואנישמא

 .117 ,אינאטנא

 494 ,ןעפרָעווטנא

 :.53 ,ךאבשנא

 ,98 ,(איסורב) הנוכיתה איסא

 87 ,86 ,85 073 ,(/57 ,אטפא

5 116, 122, 131, 161, 

7 228. 

 82 ,אנשטפא

 .158 ,אבוצ םרא

 ,ק'הצרא -- לארשי ץרא
9 141, 142, 157 

7 202, 209, 214, 

237 ,234 )3 

49 ,46 1 

1 

,3 

,4 

.1 

,4 

9 

,98 ,96 ,94 2 

,182 ,18 7 

,226 224 ,3 

243 ,240 ,8 

 ,13 ,11  ,יקסיומאז עיצאנידרא

5, 206. 

 ,151 ,(ןיידראווסיורג) עראמ אעדארא

 .245 ,36 ,20 ,ןזנכשא

,189 8 

.3 

 ב
 .139 ,בובאב
 .121 ,בוחילאב
 5 ,עראמיטלאב

 .189 ,67 ,סוריא-סענאב
 .139 ,בוידראב
 :63 ,23 ,ראב

 .167 ,144 ,ןילקורבב קראפ אראב
 .110 ,לבב
 .110 ,דאדגב
 .136 ,118 ,טסעפ"אדוב
 .52 ,דראפסקוא -- אנאילדוב
 .136 ,שטאשטוב

 ,98 ,94 ,אראכוב

 .50 ,קסוב
 .136 ,אניוואקוב

 ,152 ,145 ,130 ,120 ,102 ,לדאפ אלאיב
.7 

 ,174 ,אקסלְעיב -- אלאיב

16 
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 תנפ 202

 .200 ,107 ,106 ,קאטסילאיב

 ,116 ,112 /97 ,93 ,56 ,22 ,איירוגליב

0 125, 129, 130, 131, 133, 145, 
8 149, 150, 151, 153, 154, 171, 
2 173, 174, 178, 190, 206, 211. 

 ,145 ,118 ,111 ,106 ,104 ,56 ,ץיבוקסיב
0, 254. 

 .123 ,112 ,קסבוקיב
 .214 ,י"אב ימואל תיב

 .199 ,בוזאלב
 .207 ,120 ,בודנעלב

 .238 ,93 ,קרב ינב

 .234 ,וויכעב

 ,58 ,31 ,30 ,29 ,18 ,16 ,אזלעב ,זלעב

0 89, 92, 97, 120, 129, 132, 134, 
5, 139, 145, 152, 155, 178, 183, 
9, 190, 197, 198, 199, 205, 240. 

 ,ד"יה םידוהיל הפרשמו ,הגרהה איג ץיזלעב
2, 155, 170, 227, 228, 230, 246. 

 .37 ,ןילבולל הכומסה ץיזלעב
 .130 ,118 ,ןידנעב
 .94 ,זאסגרעב
 .234 ,146 ,54 ,35 ,ןילרעב
 .111 ,20 ,םילשורי -- העקב

 ,144 ,126 ,121 ,100 ,67 ,66 ,65 ,דארב
1 175, 189, 190, 198, 250, 252. 

 ,141 ,139 ,132 ,50 ,קראי וינ ,ןילקורב
4 145, 151, 155, 167, 168, 235, 
0, 253. 

 ,119 ,109 ,52 ,39 ,15 ,אטילד קסירב

7, 189. 
 .107 ,בולסרב

 .207 ,ןיזערב
 .171 ,170 ,134 ,ןאזערב
 .97 ,ץטיוואדזערב

 ב
 ,135 ,128 ,121 ,113 ,92 ,36 ,ןעיצילאג
6 139, 146, 172, 185, 210, 214, 
3, 252. 

 .141 ,תיברעמה ןעיצילאג
 .157 ,ןינאטסאג
 .208 ,ןילאווראג
 .238 ,198 ,185 ,181 ,ץילראג
 .183 ,123 ,בוקשראג

 תרקי

 .210 ,תולובג

 .238 ,אינודג

 .164 ,125 ,79 ,68 ,22 ,יארוג

 :44 ,140 ,139 ,(ריביסב) קסוועירוג

 .121 ,בוגאלג
 .237 ,135 ,134 ,קסולג
 .112 ,67 ,54 ,51 ,48 ,אגולג
 .206 ,יקסיומאז עיצאנידרא לילג
 .206 ,205 ,31 ,18 ,אזלעב לילג

 .206 ,205 ,שטשאמאז לילג
 .206 ,205 ,30 ,18 ,אמלעח לילג

 .206 ,205 ,31 ,אזלעב-אמלעח תולילג

 ,18 ,בובל לילג
 .206 ,/205 ,31 ,18 ,ןילבול לילג

 .48 ,31 ,אקארק לילג

 .237 ,קסולג
 ,156 ,132 ,125 ,118 ,107 ,83  ,רוג"רָעג

7 160, 175, 185, 196, 198, 232. 
 .234 ,233 ,223 ,189 ,114 ,113 ,ץיוואבארג

 .125 ,121  ,קסיזדארג
 .49 ,27  ,ץינמארג
 .144 ,בובירג
 .120 ,114 ,אצירג
 .228 ,אינמרג

| ₪ 

 .230 ,112 ,103 ,לימארבאד
 .169 ,141 ,אנראט לצא אווארבמאד
 .97 ,אראד
 .147  ,אנראד
 .189 ,184 ,134 ,90 ,אקנעבוד
 .151 ,אלקוד

 ,131  (איסורב -- ןאטסכאזאק) לובמאזד
2, 238. 

 .197 ,92 ,89 ,87 ,73  ,בוניד
 .66 ,57 ,54 ,35 ,28 ,טרופנריד
 .145 ,טיורטעד
 .223 ,30 ,שטיבהארד
 .105 ,קינעגזורד

 ה
 .144 ,זאהטאה
 .254 ,230 ,112 ,טאטשרעבלאה
 .ץישעלא הארו -- .98 ,ץישעלאה
 94 ,ןימלאה



 תונידמו םירע תומש

 .ו"הא הארו -- .94 ,גרובמאה
 .135 ,לפייטסינהאה

 .152 ,אקנעדראה

 ,172 ,92 ,29 ,15 ,ןעיראגנוה -- רגה
 .ןראגנוא האר -- .252 5

 .90 ,בונבוה

 ,220 ,198 ,184 ,171 ,166 ,ןיטאסיוה
 .166 ,79 ,62 ,39 ,אלדארוה

 ,170 ,113 ,76 ,(66 ,37 ,וואשיבורה

1, 212, 228, 231, 237, 240 -- 
 .וואשיבור

 ך
 .125 ,םארבלאוו
 .247 ,ןאקיטאוו

 .243 ,198 ,166 ,94 ,18 ,ןילאו

3 

 .167 ,124 ,123 ,117 ,82 ,80 ,69 ,אקראוו
 .31 ,שראוו

 ,אשראוו 33,32, 35, 51, 56, 57, 63, 66,
,106 ,89 ,79 ,77 /,72 ,70 ,69 ,67 6 
,128 ,120 ,118 ,114 ,113 ,112 0 
,148 ,147 ,146 ,134 ,132 ,131 ,130 ,9 
,158 ,157 ,156 ,153 ,151 ,150 9 
,189 /182 ,175 ,172 ,171 ,166 5 
,233 /230  ,219  /217 ,210 ,208 ,7 

 ,3ד 0 5, 8, 9 2%4;:

 .139 ,זרובדעשפ"עמאדיוו
 .131 ,ץינזיוו
 .25 ,ןילופב רהנ ,לעסייוו
 .130 ,125 ,58 ,בולסידייוו
 .147 ,146 ,קסבעטיוו
 .50 ,ףראדסמאיליוו

 ,112 ,108 ,52 ,40 ,39 ,25 ,24 ,אנליוו
7, 153, 164, 194, 253, 254. 

 ,104 ,53 ,45 ,39 ,72 ,ןעיו -- אניוו
4. 

 .187 ,אדאנאק ,געפעניוו

 .44 ,43 ,41 ,25 ,23 ,22 ,האיציניוו

 .189 ,ץיוועלסייוו
 .206 ,אקאסיוו
 .245 ,עשטאשראב -- עיקאסיוו

 .142 ,אקלעיוו
 .128 ,בושרעיוו

 .24 ,15 ,אזיימריוו

 :155 ,104 ,אצינשיוו

,2 

,7 

208 

 :.254 ,230 ,149 ,דארגעשיוו

 .223 ,קעוואלצאלוו
 .208 ,בוארגנעוו

 .25 ,אנשערוו

 ז
 .208 ,אנראט לצא ינבאז

 .175 ,125 ,טסאווכיוואז

 .124 ,123 ,ןישולאז
 .46 ,31 ,ךאבצלאז

 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,35 ,30 ,אווקלאז
9 60, 100, 121, 172, 174, 175, 189, 
5 206, 211, 231, 240, 243. 

 ,65 ,63 60 ,58 ,53 ,31 ,22 ,16 ,שטשאמאז

6 67, 68, 75, 99, 112, 113, 125, 133, 

4, 147, 150, 152, 153, 163, 175, 189, 
,235 ,233 ,232 ,213 ,206 ,205 ,198 ,0 

.254 ,246 ,245 ,0 

 .69 ,רפכ טומאז

 94 ,59 ,58 ,בולסאז

 .255 ,85 ,בוקילקאז

 .148 ,ןיצורקאז

 .182 ,129 ,125 ,קיראז

 .156 ,לאפינראט לצא בוראבז
 .254 ,230 ,זראבז

 .153 ,151 ,118 ,שזרעיגז
 .166 ,עילאוו-אקסנודז
 .166 ,ץיניזרעווז

 .120 ,ןילוז
 .55 54 ,ינווארוז
 .139 ,166 ,88 ,בושטידיז

 .139 ,ןילכיז
 .155 ,בוקניז

 .89 ,ץיזאלז

 .227 ,בושטאלז

 .175 ,ןיבאלז
 .30 ,דארגימז
 .103 ,וואכילעז

 ח
 .168 ,טסוח
 :.1]23 ,231 ,229 ,221 ,81 ,הפיח

 .22 ,קסולח
 .127 ,51 ,קינלעמח



 תנפ 24

 ,52 ,39 ,31 ;30 ,25 ,18 ,אמלעח -- םילעח

5 96, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 

,171 ,169 ,143 ,122 ,121 ,119 4 
,225 ,224 ,207 ,205 ,198 ,186 ,3 

.239 ,2 
 .139 ,135 ,ןישטנעח

 ט

 ,208 ,207 ,205 ,113 ,106 ,.זאמ בושאמאט

4. 
 .116 ,אלראט
 .240 ,228 ,118 ,אטנאראט
 .208 ,195 ,88 ,48 ,45 ,31 ,25 ,אנראט
 .246 ,םושמוט לצא רפכ ,וקטאוואנראט
 ,226 ,244 ,156 ,141 ,140 ,24 ,לאפינראט

0; 

 ,96 ,55 ,54 ,31 ,30 ,22 ,18 ,דארגינראט

6 155, -157, 159, 160, 189, 206, 

.228 ,227-/ ,222 ,1 
 .166 ,120 ,53 ,22 ,ןיברוט
 .140 ,אקרוט
 .56 ,אשיר לצא ,ןישטוט
 .149 ,ןיטקיט
 ,58 ,55 ,40 ,31 ,30 ,18 ,16 ,[יווישיט

0 66, 105, 163, 170, 195, 211, 246. 
 ,198 ,182 ,170 ,167 ,145 /93 ,80 ,קסירט

9, 221, (28. 
 .184 ,בוקטראשט
 .350 ,עוויזישט
 .168 ,166 ,144 ,ןיבעשט
 .118 ,74 ,ואנאכעשט
 .125 ,120 ,בוחטסנעשט
 .90 ,ץיוואנרעשט
 .144 ,אייקאוואלסאכעשט
 .197 ,34 ,ליבאנרעשט

 י

 .198 ,175 ,אנשזראוואי
 123 ,120 ,119 ,בונאי
 .118 ,הבונאי
 .189 ,אקציוואנאי
 .50 ,יסאאי
 ,בושאמאט לצא ,אקבושטראי -- בושטראי

3 84, 86, 98, 155, 180, 196, 179, 
8) 245, 255: 

 תרקי

 ,161 ,116 ,111 ,109 ,60 ,56 ,50 ,וואפעזוי

5, 205, 207, 209, 211, 233, 4.239 

 .145 ,וואשאמאט לצא רפכ ,ינרעועי
 ,53 ,48 ,47 ,45 ,39 ,38 ,16 ,בולסארעי

5, 206, 231. 

 .16 ,וואטילעי
 ,28 /26 ,םילשורי

 ו94 793 92 1

5, 148, 158 

3, 237, 251. 

76 ,712 ,44 ,43 1 

,114 ,109 ,107 5 

,187 ,178 ,168 7 

 ל
 .141 ,אוואבאל

 ,125 ,120 ,118 ,117 ,96 ,82 ,81 ,74 ,זדאל
9 ,143, 149, 150, 151, 205, 208, 
4, 238, ,354. 

 .134 ,שטיוויטאל
 2 ,וועיאל

 .84 ,83 ,זאמאל

 .104 ,51 ,ןאדנאל
 .124 ,79 ,קסאל
 .144 ,יפאל
 .112 ,שטאקאל

 .16 ,בושאמאט לצא ,אקםושטשאל
 .238 ,212 ,211 ,206 ,66 ,,18 ,בושטשאל

 ,30 ,28 ,25 ,24 ,18 ,15, גרעבמעל -- בובל

2', 33, 34, 39, 40, ,45,/ 47, 54, 55, 
,112 ,109 ,104 ,68 ,6,7 ,66 ,65 0 

,163 ,161 ,160 ,152 ,129 ,128 ,119 3 

,223 ,222 ,211 ,205 ,197 ,175 ,169 ,1 

.252 ,243 ,230 ,7 

 .85 ,84 ,בושטאבול
 .127 ,שטיבול

 .39 ,אלאמבול
 .225 ,200 ,39' ,רימדול

 ,35 ,31 ,30 ,27 ,24 ,18 ,16 ,15 ,ןילבול

6 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 65 

9 73, 75, 80, 84, 85, 86/ 102, 103/ 
4, 105, 106, 107, 110, 111, 116, 119, 

,134 ,133 ,132 ,130 ,128 ,125 ,124 ,1 
,182 ,171 ,169 ,166 ,153 ,152 ,147 5 
350 ,230 ,228 ,217 ,207 ,205 ,196 ,5 

1 
 .174 ,58 ,אקצול
 .84 ,בוקול
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 .107 ,105 ,76 ,67 ,שטיוואבויל
 .173 ,קסנעזיל

 ,203 ,133 ,45 ,31 ,28 ,25 ,24 ,20 ,אטיל

8. 
 .248 ,148 ,123 ,66 ,אסיל

 .237 ,בונאמיל
 .97 ,אשפיל
 .119 ,65 ,בוטרעוועל

 .125 ,בולעל

 .354 ,230 ,אנשטנעל

 .131 ,130 ,ןישטנעל
 .84 ,אלסעל

 מ
 .227 224,  ,בורעגאמ
 .197 ,131 ,120 ,92 ,אצינלעגאמ
 . 206 ,(ץיזאבלעזדאמ) םישזאבילדאמ
 .129 ,89 ,בולהאמ
 .30 ,בויצאמ
 .117 ,ץנילאמ
 .147 ,לאערטנאמ
 .155 ,לודג -- טסאמ
 .149 ,אוקסאמ

 .182 ,175 ,בוראקאמ
 .106 ,דראמ
 .141 ,140 ,דאבנעיראמ
 .52 ,קסישטשאמ
 .154 ,בוטקנומ
 ,151 ,133 ,132 ,129 ,109 ,84 ,שטאקנומ

249 ,175 ,2 

 .90 ,ץיווילאהימ
 .50 ,ץנימ
 .355 ,ץלאקשימ
 .136 ,ץלעימ
 .234 ,ץינליקימ
 .154 ,אוואלמ
 .196 ,129 ,114 ,זובזעמ
 .130 ,112 ,94 ,שטירזעמ
 .53 ,46 ,לודג שטירזעמ
 .230 ,אטילד שטירזעמ

: 
 .149 ,ןיזארדאנ
 .96 ,85 ,אנרובדאנ
 .152 ,56 ,ראוודיוואנ
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 .144 ,140 ,139 ,ריביסאוואנ
 .144 ,98 90 ,86 ,84 ,19 ,לאראנ
 .152 ,קסלעשאנ

 ,123 ,116 ,109 ,108 ,97 ,52 ,קראייויג

4 145, 158, 167, 169, 207, 213, 

9, 231, 237, 239, 248. 

 .207 ,אוואשעינ

 .48 46 ,45 ,38 ,גרובשלעקיג

 .156 ,58 ,57 ,42 ,41 ,29 ,28 ,23 ,בורימענ

 .56 ,זיוושענ
 .113 ,94 ,93 ,זיחשענ

 ּפ
 .142 ,139 ,אנוואדאס
 .234 ,90 /76 ,ערוגידאס
 .153 ,121 ,ראמטאס
 .62 ,53 ,בונטאס

 .354 ,102 ,74 ,בושטאכאס
 .97 ,ראוויואשאמאס
 .132 ,ילעטאבמאס
 .121 ,רובמאס
 .166 ,אצוואנסאס

 ,121 ,100 ,99 ,31 ,16 ,לאקאס -- לאקס

5, 197, 229. 
 .132 ,84 ,81 ,בולאקאס
 .121 ,אשיר לצא בולאקאס
 .95 ,קלאבוס
 .133 ,98 ,94 ,ךעניווס

 .131 ,130 ,85 ,בוקיזד.יראטס
 494 ,ירטס

 .152 ,141 ,129 ,בולסינאטס

 .69 ,ןישטוטס

 .139 ,בוזירטס
 .223 ,197 ,105 ,קסילערטס
 .222 ,ןיטערטס
 .208 ,(ןיליווראג) ןעשיוואטס
 .118 ,בושאטס
 .139 ,74 ,בוקירטס

 ,226 ,222 ,166 ,141 ,140 ,139 ,98 ,ריביס
8 231, 233, 234, 235, 237, 238, 

0, 243. 

 .150 ,144  ,טעגיס
 .144 יטעניסניס
 .121 ,ץשילעס
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 הדובע הנחמ) אגאראד ענזעלעז ינרעועס
 .לעז .ועס רצקה םשה תחת (איסורב

 .142 ,.גאל .גראד
 .157 ,177 ,40 ,קצארעס

 .155 ,םינאלס
 .150 ,שטיטיוואלס
 .253 ,194 ,163 ,46 ,37 ,30 ,18 ,קצולס

 .153 ,ןאגראמס
 .144 ,אקניפס
 .16 ,אניפש האר -- דרפס

 .116 ,56 ,55 ,54 ,עילאקס
 .167 ,בושטראקס

 ע
 .208 ,66 ,שרח ריע
 .51 ,שוקלִע
 .128 ,36 ,אירטסוא האר ,ךיירטסע

 ּפ

 .249 ,99 ,20 ,אילאדאפ
 .99 ,52 ,אוואדאפ

 .40 ,אואטלאפ
 .142 ,30 ,קצאלאפ
 .132 ,ןעראמאפ
 .175 ,172 ,אצינוועשקאפ

 .221 ,זיראפ
 .156 ,בוסיראפ
 .23 ,שטשיבהאראפ

 .83 יוויצראפ
 .152 ,75 ,74 ,קסוטלופ
 .212 ,130 ,קצירופ
 .23 ,ןילהאוו -- האנלופ
 .15 ,לאגיטראפ
 .50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,ןנזופ אנזיופ
 ,23 ,22 ,20 ,18 ,16 ,51 ,(אינלופ) ,ןיליופ

4, 25, 29, 30, 37, 43, 51, 63, 68, 18, 
0, 113, 134, 138, 139, 142, 143, 146, 

,193 ,190 ,185 ,172 ,166 ,162 ,157 ,1 

,213 ,207 ,206 ,205 ,198 ,197 ,196 ,4 
.249 ,248 ,242 ,234 ,217 ,216 ,215 ,4 

 .84 ,31 ,18 ,הנטקה ןיליופ

 .48 ,לודג ןיליופ
 .205 ,193 ,190 ,תואמצעה ןיליופ
 .254 ,קסאיפ
 .125 ,ץליפ

 תרקי

 .132 ,83 ,בוליפ
 .141 ,קסניפ
 .53 ,50 ,בושטניפ
 .163 ,112 ,65 ,54 ,46 /24 ,אדרויפ

 ,109 ,18 ,72 ,68 ,56 ,52 ,17 ,בוקרטעיפ
,130 ,127 ,124 ,123 ,113 ,111 0 

,158 ,157 ,154 ,151 ,150 ,149 ,148 ,3 

,208 ,207 ,205 ,190 ,175 ,171 6 

.254 ,253 ,0 

 .237 ,זנאצ"אלקעיפ
 .175 ,65 ,שטנאלפ

 פלונסק,  131, 146, 150, 153, 154, 165,
.0 

 .207 ,ןילבול ךלפ

 .250 ,237 ,233 ,152 /114 ,74 ,קצאלפ

 .151 ,אווארטעפ
 .139 ,שובטעלפ

 ,53 ,37 ,24 ,דארגרעטעפ -- גרוברעטעפ
9 

 ,39 ,38 ,30 ,27 ,16 ,גארפ

3 144, 151, 249, 250. 
 .221 ,206 ,94 ,לאפמארפ
 .206 ,לפוקנארפ
 .131 ,46 ,45 ,22 ,רדאד טרופקנארפ
 ,110 ,53 ,50 ,48 ,38 ,37 ,ןיימד טרופקנארפ

9, 149, 156, 163. 
 .148 ,ץיגשארפ
 .133 ,97 ,קיטסירפ
 .90 ,ןאלשימערפ

 ,53,/55 ,45 ,38 ,35 ,31 ,16 ,אלשימערפ
8 94, 125, 126, 152, 156, 193, 221, 
4 

 .141 ,גרובשערפ
 .120 ,קיטישרפ
 ,101 ,100 ,86 ,82 ,72 ,70 ,69 ,אחסישרפ

2, 103, 105, 113, 114, 115, 117, 121, 
3, 124, 195, 197, 198, 234. 

 צ

 ,116 ,122 ,96 /94 ,93 ,92 ,89 ,66 וזנאצ

8, 129, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 

,52 48 3 

,185 ,181 ,174 ,173 ,166 ,156 8 

,237 ,236 ,221 ,211 ,199 ,197 ,1899 ,7 

.252 ,)8 

 .139 ,371 ,24 ,רימזיוצ
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 ,135 ,130 ,9ד ,96 ,92 ,85 ,29 ,בונישפעיצ

6 0, 4, 5 6 8, 2, 

4, 177, 185, 188, 198, 199, 200, 202, 

9, 2212, 222, 225, 221, 228, 229 

1, 246. 

 .63 ,15 ,תפרצ

 ק
 .255 ,171 ,115 ,אלוואק
 .253 ,109 ,אנוואק
 .224 ,באלזאק
 ,182 ,175 ,167 ,165 ,124 ,123 ,רימזאק

1-08 

 .238 ,222 ,142 ,131 ,איסור -- ןאטסקאזאק
 .140 ,בולגזאק

 ,122 ,120 ,97 ,92 ,90 ,89 ,78 ,73 ,[ינזאק

4, 131, 157, 175, 197, 205, 207, 230. 
 .149 ,147 ,יימאלאק

 .144 ,ץישאלאק
 .92 ,קסילאק

 ,52,/72 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,18 ,שילאק
9 112, 128, 152, 157, 158, 163, 
5, 250. 

 .142 ,(איסור) .ר.ס.ס.א ימאק
 .246 ,239 ,בוראמאק
 .248 ,34 ,אנראמאק
 .208 ,קסנימאק
 .228 ,אדאנאק
 .127 ,116 ,עילאוו"יקסנאק
 .249 ,112 ,34 ,32 ץינימאק
 .206 ,34 ,23 ןיטנאטסנאק
 .68 ,ןיליופ סערגנאק
 .345 ,ואסאק

 קאסאן,  27.
 13/72 ,71 ,69 ,68 ,67ד ,57 ,56 ,קצאק

4 75, 76, 77, 78/ 79/ 80, 81, 82, 
3 86, 87, 88, 89, 100, 102, 103, 107, 
4 116, 117, 118, 121, 132, 134, 
0, 156, 195, 196, 215, 240. 

 .97 ,96 ,48 ,ןישטראק
 .146 ,דאבסלראק
 .149 ,ץיראק

 4134 ,124 ,123 ,120 ,בוראק
 97 ,יושאק
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 .120 ,זויווק
 .152 ,בוטיק
 .121 ,בונידיוק
 .253 ,252 ,251 ,157 ,109 ,אנטוק

 .113 ,ליוק
 .226 ,166 ,בוקילוק
 .207 ,.זאמ בוסוק
 .108 ,ופרוק
 .129 ,קצניק

 ,182 ,175 ,171 ,165 ,150 ,139 ,ץלעיק
0, 354. 

 .153 ,גרובנעזיולק -- שזולק
 .167 ,116 ,בוטנמילק

 .154 ,152 ,94 ,ןיידראווניילק

 .142 ,שטניהינק
 .151 ,148 ,אנפמעק
 .112 ,גרעבסגינָעק
 .141 ,בונשעק

 .175 ,172 ,ןגאהנפאק
 .144 ,אנסארק
 .237 ,35 ,וואטסינסארק

 ,146 ,116 ,94 ,84 ,80 ,66 ,56 ,דארבנסארק
7, 153, 206, 227, 246. 

 .230 ,229 ,145 ,22 ,קינשארק
 .120 ,בונאשרק

 .25 ,אצינטירק
 .183 ,134 ,בולירק

 ,38 /30 ,25 /24 /23 ,18 ,16 ,15 ,אקארק
9 45, 48, 49, 52, 63, 109, 112, 151, 
2, 174, 177, 194, 196/ 208/ 222,/ 230. 

 .125 ,בולמירק

 .139 ,ואבאב תירק

 .129 ,62 ,38 ,ץינמערק

 .94 ,בושערק

 ף

 לצא זיוהינ ברה לש הזוחא ,אקוואניבאר
 .119 ,בושאמאט

 .113 ,ליווזדאר
 .207 ,167 ,םודאר
 .166 ,125 ,124 ,קסמאדאר
 .108 ,ןידאר
 .121 ,ץיוואדאר
 .255 ,136 ,130 ,96 ,אלשימאדאר
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 ,104 ,103 ,101 ,100 ,99 ,98 ,17 ,ןיזדאר
,134 ,127 ,114 ,108 ,107 ,106 5 
,184 ,178 ,169 ,168 ,166 ,165 9 

4.253 ,251 ,240 ,207 ,198 7 

 .150 ,132 ,131 ,130 ,84 ,ןימיזדאר
 .113 ,112 ,ץיוואר-שטיוואר

 ,226 ,139 ,129 ,126, 61  ,יקסור"אוואר
 .243 ,238 ,235 ,234 ,233 ,229 ,228 ,22ד

 .98 ,אנוואר
 .237 ,רפכ ,לעיזדזאר

 .206 ,בודאווזאר
 .183 ,אקצדארבוגסארק בוחר
 .182 ,(רעצראטאפ) אואדאפאטסיל בוחר

 .214 ,יל'עישוהי ר רצח לצא בוחר
 .245 ,הנשיהו השדחה יקסיומאז תובוחר
 .130 ,בוחאר
 .172 ,152 ,105 ,אציניטאר
 .208 ,125 ,9שפסאר

 .174 ,96 ,ץטישפאר
 .152 ,זניוצאר

 .22 ,ואשיבורה ןייע ,וואשיבור

 ,197 ,184 ,132 ,129 ,127 ,120 ,89 ,ןיזור
214 

 .193 ,125 ,12 ,ןיליופ-שיסור

 ,123 ,113 ,98 ,94 ,67 ,36 ,18 ,15 ,איסור
1 133, 142, 144, 146, 155, 157, 
13, 198, 213, 226, 237, 238. 

 .237 ,116 ,111 ,ץטיווייר
 .75 לאווישטיר
 .196 ,152 ,94 ,86 ,58 ,בונאמיר
 ,154 ,ןיפיר
 .224 ,189 ,56 ,אשיר
 .231 ,הפיחב ץינזיח תמר

 תרקי

 .16 ,ואשאמאט לצא רפכ ,אנזיגער
 .223 ,184 ,179 ,ואשאמאט לצא ןאחער
 .155 ,הננער

 ש
 .39 ,בולדיש
 .29 ,הידבש
 .153 ,לעוואש
 .142 ,ץייווש
 .142 ,ןיטעטש
 .129 ,ןישטקעטש
 .144 ,הבוקאשטש
 .129 ,שדח"הדש
 .39 ,בונטאש
 .167 ,128 ,אצוואלדיש
 .121 ,ץאש
 ,135 /97 ,96 ,94 ,93 ,88 ,54 ,31 ,אוואניש

4 181, 185, 198, 221, 225 227, 
6 

 ,31 ,30 ,28 ,24 ,22 ,19 8 ,ןישרעבעש

3 56, 130, 165, 177, 189, 206, 211, 
1 

 .114 ,ץילרעש
 .121 ,שילעש
 .30 ,16 ,דרפס האר ,עינאפש
 .22 ,באלקש

 ּת
 .93 ,היכרות
 .25 ,המרגת

 .141 ,סינות

 ,251 ,158 ,131 ,128 ,81 ,46 ,34 ,ביבא-לת
3. 

=>806= 



 רפסב תוספדנה תובצמ חסונל המישר

 .17 ,הפש תנש ,ךורב םהרבא ר"ב בקעי (1

 ,הפש תנש ךורב םהרבא תב והירוהי (2

17 

 בושאמאט ק"דבא ןידלאג השמ ברה (
 .5 ,בובלב צ" מו

 .80 ,79 ,קצאקמ יברה לדנעמ םחנמ ברה (4

 קחצי 'ר תב לקילג קצאקמ תינברה (5

 ,בושאמאטב ,בושטראי ק"דבא ףסוי ברה (ד

 .95 ,בושאמאטב יבר ילעישוהי יר ו
 יןיזדארב וואכילעזמ שטייד ןועמש ברה 09

 ,ןילבולב ןייד ,שירקור ץריה ילתפנ ה

 ק"דבא ,דלעפצרעה לואש 0
 .113 ,בושאמאט -- .-.

 ,בושאמאט ק"דבא ,שיפנעגיור השמ ברה (2 ,בושאמאטמ ק
 .8 .82 ,קצאקמ ינשה יברה דוד בוה (6

 א (((0 42

 םימולצתה תומישר

 .17 ,ה"פש תנשמ תוחאו חא תובצמ םוליצ

 רבק לצא ץחרמה לש שדחה ףגא םוליצ
 .20 ,ח"ת תנשמ םישודק

 ספדנ בקעי להא רפסה רעש םוליצ
 42 ,ב"תכה תנש האיציניווב

 בושטראימ ילסוי 'ר םייברה תובצמ םוליצ

 .91 ,ל"ז ילעישוהי 'ר ונבו

 יברו ,ח"ויו ילסוי יבר לש םילהוא םוליצ
 .95 ,ץוחבמ ,ל"ז ח"ויו לשיבייל
 ,םינפבמ ח"ויו לשיבייל יבר לש להוא םוליצ

2. . 
 ןיבור לאקזחי םולש ברה לש תנומת םוליצ

 .143 ,םאטשרבלה

 .201 ,לארשי חצנ תבישי ידימלתמ םוליצ
 .224 ,דנארב ןושרג 'ר תנומת םוליצ

=>906 

209 



 םינוגריאו תודסומ תומשו םינינע חתפמ

8% 

 .154 ,ןילופב םינברה תדוגא
 .144 ,ןילופב םיטילפ םינבר דוחיא
 ,אפוריא חרזממ םינברה ידירש דוחיא
 .215 ,178 ,ריעב איצנגלעטניא
 .215 ,םיריעז םינונח ןוגריא
 .240 ,227 ,לארשיב בושאמאט יאצוי ןוגריא
 .226 ,215 ,בושאמאטב םירחוס ןוגריא
 .194 ,179 ,םיטילופ םינוגריא

 .200 ,תובישיה ינב לש םימי תליכא
 .37 ,םייהנפוא ד"ר לש די יבתכ תפיסא

 .114 ,םיקידצ תפיסא
 .193 ,הלהקה ישאר תפיסא
 .206 ,,בולסרעיב םינבר תפיסא

 .211 ,בושאמאט ינב לש םייפא
 .189 ,יקסיומאז-עיצאנידרא
 .223 ,יחרופו יחרא
 .25 ,והאנאבאד ויכרא
 .205 ,157 ,152 ,128 ,י"א יגורתא
 .253 ,157 ,128 ,108 ,ופרוק יגורתא

2 

4 

 .242 ,טאקיאב
 .240 ,236 ,220 ,ת"דב ררוב
 :194 ,193 ,187 ,תוריחב

 .134 ,זנעצ-סגנודליב
 .214 ,תומחלמה יתש ןיב

 .179 ,194 ,המיב

 ,189 ,18 ,16 ,9 ,ןימלע תיב -- םייחה תיב

0, 191, 192. 
 .1909 ,תורבקה תיבב הרהט תיב

 ,222 ,219 ,204 ,,תונבל רדח ,בקעי תיב
5, 231 

 ,ינוריע רפס תיב
5, 218. 

 .215 ,213 ,ינוכית -- יתלשממ רפס תיב
 .126 ,בובלמ ש"ירגהמ ט"זמ תכרב
 .214 ,בושטראימ י"רמ הכרב
 92 29 ,ם*יולב
 .176 ,םיתגלפמ יתלב

,213 ,204 ,203 ,4 

1200 

 .209 ,םירפכה ינב

 .186 ,143 ,74 ,29 ,הרות ינב

 .216 ,215 ,213 הכאלמ ילעב
 .178 םיתב ילעב

 .59 ,אניארקואמ החירב

 בושאמאטב הלפת יתב
 .245 ,215 ,213 ,בושאמאטב הלפת יתב
 ,159 ,57 ,37 ,25 ,21 ,20 ,18 ,תסנכה תיב

5, 117, 178, 181, 189, 198. 
 .198 ,179 ,178 ,176 ,לודגה שרדמה תיב

 ,181 ,178 ,176 ,107 ,םידיסחה שרדמה תיב
2, 196. 

 .213 ,181 ,179 ,122 ,ינש תיב
 .183 ,זלעב םידיסחה תיב

 ,232 ,229 ,185 0 ,רעג םידיסחה תיב

6 

 ,184 ,181 ,166 ,ןיטאסיוה םידיסחה תיב
4. 

 .183 ,122 ,םילעח םידיסחה תיב
 .182 ,קסירט םידיסחה תיב

 ,94 ,87 ,ל"ז עישוהי יברד םידיסחה תיב
8 142, 145, 180, 181, 185, 195, 214, 
0, 221 223. 

 ,183 ,123 ,ל"ז ןמחנ יברד םידיסחה תיב
8. 

 ,166 ,144 ,29 ,בונישעיצדזנאצ םידיסחה תיב

5 186, 188, 195, 200, 223, 224, 225, 

9, 231, 237, 239. 

 ,226 ,182 ,165 ?לעיק"רימזאק םידיסחה תיב
9. 

 .184 ,178 ,169 ,ןיזדאר םידיסחה תיב
 .188 ,קדצה תניל ,הרות דומלתב םינינמ

 ,םינויצ ,יחרזמ ,הדוגא ,תוגלפמ לש םינינמ
 .188 ,םינויזברו ליחה תירב

 .198 ,181 ,המכשה ןינמ
 .245 ,236 ,אטעגב ןינמ

 בושאמאט ריעל ץוחמ הלפת יתב
 .237 ,זנאצב םידיסחד ד"מהיב
 .128 ,בובלב ןילבול ידיסחד זיולק



 םינוגריאו תודסומ תומשו םיענע חתפמ

 .205 ,ערוגידאס ידיסחד זיולק
 .65 ,דארבב שלקַעי 'ר לאומש יבר די"מהיב
 ,ןילקורבב בועשעיצמ החמש ירבד ד"מהיב

4. 
 .139 ,שובטעלפב 'ירא לוק ד"מהיב
 .167 ,ןילקורבב תמא תפש ד"מהיב
 .216 ,תפזל תופרשמ יתב

 ה

 ..255 ,הדיתעה הלואג

 .239 ,א"רגהל סחוימה לרוג
 .16 ,דרפס ילוג

 .249 ,216 ,209 ,תוריזג

 .28 ,א"קתת א"ד תוריזג
 .37 ,ןילופ תוריזג
 .40 ,23 ,ט"תו ח"ת תוריזג
 .12 ,ג"רת תנשב הער הריזג

 .221 ,םישנל שארה חוליג

 ,125 ,ןילופ-שיסורמ אירטסוא יניתנ שוריג
8, 130, 157. 

 .222 ,166 ריביסל שוריג
 .226 ,ןילופ ידוהי שוריג
 .246 ,ואשאמאט ידוהימ יללכה שוריג

 .194 ,ןילופ תולג
 .196 ,57 ,ז"ררהו ךלמילא יברה וכרעש תולג
 .245 ,244 ,236 ,אטעג
 .139 ,השראו אטעג

| ₪ 

 ,תותכסמ ימויס תגיגחו ,דומילה ,ימויה ףד
9, 186, 213, 215, 223. 

 .245 ,טניוזד

4 
 ,(הכאלמ ילעב תדוגא) ןייארעפ רעקרעוודנאה
5 

 ,210 ,209 ,תוצרא ראשו אקירמאל הריגהה
6. 
 .232 ,214 ,רופלאב תרהצה
 .47 ,םעןומה
 .211 ,151 םירפסל תומכסה
 .37 ,23 ,םידפסה
 .249 ,63 ,62 ,אניארקוא תוגירה
 .236 /217 ,213 ,197 ,133 ,םיליכשמ ,הלכשה

201 

 .205 ,20 ,ןילופב םידוהי תובשייתה

 ,19 ,16 ,בושאמאטב ידוהיה בושי תודסיתה
7 

 ו
 .34 ,32 ,םינברהו ץ"ש תכ ןיב יבמופ חוכו
 ,28 ,21 ,19 ,16 ,(א"דו) תוצרא עברא דעו

9 45, 48, 50, 51, 205, 206, 211. 
 .226 ,םיסמה תכרעהל יחרזא דעו
 .211 ,206 ,תולילגה ידעו
 .206 ,םידוהיה ידעו
 .142 ,תורשכה דעו

 -ןעיווב אניוואקובו עיצילאג יטילפ ןעמל דעו
 .136 ,טסעפ

 .18 ,הנידמה דעו
 .271 ,.בול בושאמאט ק"ק תחצנהל דעו
 .217 ,.זאמ בושאמאט ק"ק תחצנהל דעו
 .141 ,ילא תקולח ןעמל לופ תדיעו
 .206 ,א"דד קוריפה תדעו
 .144 ,ב*הראב הלצה דעו
 .154 ,153 ,146 ,אשרוב םינברה דעו
 .227 ,הרות דומלתה דעו

 ז

 .214 ,תוחרזא-תוכז

 .215 ,םיטועמה תוכז

 .249 ,248 ,26 ,הלואגה ינמז

 חה
 ,תוכלה רוריבב םיקסועה פארוימ םינבר-רבח

4. 
 .179 ,הכאלמ ילעב תחבח
 .215 ,167 ,םידסח תלימג הרבח
 .193 ,החפשמה תרהט הרבח
 .215 ,213 ,179 ,תוינשמ הרבח
 .215 ,213 ,179 ,בקעי ןיע הרבח

 אשידק הרבח

 ,151 ,178 ,151 ,108 ,90 ,21 ,אשידק הרבח
6, 189, 190, 191, 192, 193, 233. 

 .191 ,190 ,189 ,הרובק ימד
 .192 ,191 ,190 ,הרהט
 .190 ,הרובקו היול
 .193 ,םיאבג יונימ
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 .191 ,ןוראו הטימ
 .191 ,תופקהו םידפסה
 .220 ,אשידק הרבחה יגהנמ
 .189 ,הבצמ תדמעה
 .190 ,םינהבק
 .108 ,תלכת תילשב הרובק
 .189 ,(ק"חה תלהנהל תוריחב) יפלק
 .191 ,190 ,ק"חה תונקת
 .191 ,יתרזמה ישנאמ 'ינש אשידק הרבח
 .שטשאמאזב אשידק הרבח
 .1909 ,הטימה יאשונ אשידקי הרבח

 .178 ,םינלופה םימואלה םיגח תגיגה

 .245 ,םינלופה תואמצע גח
 .204 ,203 ,םיטרפ םירדח

 ,219 ,215 ,204 ,הרותה ידוסי הדוגאה רדח
2, 230, 231, 232. 

 ,הנבי -- תעדו הדות יחרזמה רדח
5, 217, 218/ 232. 

 .232 ,158 ,92 ,58 ,ןויצ יבבוח
 םיקסועה םיכרבאו םירוחב) ד"מהיב ישבוח

 .224 ,222 ,217 ,195 ,179 ,167 ,(הרותב

 ,אינלופ לש תולגה תלשממו היסור ןיב הזוח

6. 
 .130 ,104 ,ח"רת תנשב ער-יוח
 .178 ,174 ,ןברוח
 .238 ,הקירמִאב םייתדה םייח
 .194 ,םידוה* םילייח

 .202 ,185 ,ךוניח
 .238 ,הקירמאב יתד ךןוניח

 .204 ,שדחה ךוניח
 .246 ,245 ,בושאמאטב םידוהיה לוסיח
 .141 י"א תקולח
 .166 ,איסורב ןילופ יניתנל תיללכ הנינח
 .216 ,216 ,214 ,159 ,תויגח
 .ם"ירומדא תורצח
 .234 ,ןיטאסיוה רצח
 .231 ,רוג רצח
 .209 ,םיריעז רזע קשמו תואלקח

 .215 ,םידרח

 .203 ,169 ,קודקדו ןובשח
 .114 ,113 ,86 ,אליטסואב הלודגה הנותח
 .198 ,190 ,בושאמאטב זלעב יבורק הנותח

4 

 תרקי

 תודיסחו םידיסח

 .134 ,57 ,ט"שעבה ךרדמ תודיסחו םידיסח

6 185, 194, 196, 217, 221. 

 ,104 ,102 ,אציבזיא תודיסחו םידיסח

7 

 םידיסח

 םידיסח

 םידיסח

 םידיסח

5, 

 םידיסח

5 

 .115 ,אטפא תודיסחו
 .166 ,רדנסכלא תודיסחו

 ,134 ,132 ,100 ,98 ,זלעב תודיסחו
 .107 ,בלסרב תודיסחו

.227 ,183 ,181 ,8 
 ,180 ,134 ,78 ,72 ,32 ,רֶעג תודיסחו

.238 ,236 /232 ,231 0 

 220 ,184 ,171 ,ןיטאסיוה תודיסחו
1, 222, 234. 

 .155 ,ד"בח תודיסחו םידיסח
 .226 ,183 ,םילעח תודיסחו םידיסח
 .135 ,ןישטנעח תודיסחו םידיסח
 ,128 ,קסירט תודיסחו םידיסח

5, 182, 221, 228. 

 ,באשאמוט תודיסחו םידיסח
6 180, 181, 183. 

 96 ,89 ,78 ,77 ,בושטראי תודיסחו םידיסח
0. 

 םידיסח
 םידיסח

4 
 .228 ,קסילערטס תודיסחו םידיסח

 ,69 ,68 ,קצאק-אתסישרפ תודיסחו םידיסח
0 72 75, 0/77/76 78, 81, 83, 86, 
7 89, 101, 102, 105, 107, 113, 114, 
5, 117, 121, 180, 189, 195, 196, 228. 

 ,181 ,156 ,אוואניש-זנאצ תודיסחו םידיסח
5, 187, 188, 221, 224, 225/ 228, 235. 

 ,142 ,136 ,29 ,בונישעיצ תודיסחו ידיסח
4 233, 240. 

 .92 ,קסילאק ידיסח
 .233 ,ןילראק תודיסחו ידיסח
 .225 ,78 ,ץינזאק תודיסחו ידיסח

 ,167 ,165 ,ץלעיק-רימזאק תודיסחו ידיסח
3, 240. 

 ,111 ,109 ,108 ,66 ,ןיזדאר תודיסחו ידיסח
8, 222, 225, 832. 

 .168 ,125 ,109 ,(תודיסח) ח"אדב םירזוח

136 0 

93 ,86 3 

 .128 ,ןילבול תודיסחו
 ,233 ,184 ,170 ,ערוגידאס תודיסחו
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 ּט
 ,קראידונב עטטימאק ףעילער רעוואשאמאט
7 239. 

 .213 ,הלפתה ינפל הליבט
 .216 ,170 ,חמקו תונחט

 ף

 243 ,216 ,213 ,193 ,133 ,ןילופ תודהי
 שוביכ תחת ,םידוהיה תצעומ) טאר ןעדוי

 4246 ,245 ,244 ,241 ,230 ,221 ,(םינמרגה

 .168 ,ןיזדאר-ןמוי
 .155 ,זלעבב םיבשוי

 םידירי

 .א"דד דעו יגיהנמ תודעותהב דירי
 ,50 ,48 ,41 ,45 ,39 ,38 ,בלסורעיב דירי

2, 206. 

 .49 ,30 ,21 ,ץינמארג רדירי

 .30 ,בובל דירי
 .50 ,בושטניפ דירי
 .206 ,34 ,ןיטנאטסנאק דירי
 .216 ,215 ,בושאמאטב עובשהידירי
 .158 ,157 ,149 ,84 ,83 ,הזה ןמזב י"א בושי
 .217 ,י"אב ןשיה בושי

 .210 ,209 ,177 ,בושאמאטב ידוהיה בושי

 בושאמאטב תובישי

 ,179 ,18 ,בושאמאטב תובישי
5 232 

 .200 ,ףסוי תיב
 .201 ,200 ,142 ,לארשי הצנ

 ,201 ,מ"רהו םידימלתה תומישר

,203 5 

2 

 ריעל ץוחמ תובישי
 .234 ,ןעיוב הרות רוא
 .200 ,רימדולב קאדראואנ -- ףסוי תיב
 .145 ,טיורטעדב ןילבול ימכח
 .166 ,ןילבולב ןילבול ימכח
 .167 ,םילשוריב זלעב ידיסח
 460 ,58 ,ץיווישיטב
 .231 ,הפיח ץינזיו תמרב לארשי ל"חי
 141 ,אנראטב ,בובאב םייח ְץִע
 141 ,זנאצב
 .139 ,בובאב תירקב ירא לוק
 .130 ,ןימיזדארב יברה לצא

108 

 .155 ,הננערב ןידאר
 .167 ,םילשורי תמא תפש

 ּפ
 .242 ,תולהקה שוביכ
 .216 ,םידוהיה תלכלכ

 ,140 ,דאבנעיראמב תישילשה הלודגה ייסנכ
1 

 .211 ,142 ,תונברה אסכ
 .203 ,הנידמה ןושלו בתכ
 .249 ,32 ,ץ"ש תכ

 ל
 479 ,קצאקמ ןקזה יברה תיול
 .107 ,ןאלאב טפול
 .133 ,הלכשהו לוח ידומיל

 הרותה דומיל
 ,200 ,195 ,194 ,179 ,177 ,הרותה דומיל

3, 204, 215, 219. 

 ,221 ,200 ,ת"פגב םירועיש
 .221 ,213 ,176 ,םירועיש תועיבק
 .102 ,23 ,הלבק דומיל

 מ
 .15 ,לאגוטרופ ישרוגמ
 .179  ,ידיינד םידיגמ
 .165 ,םילהומ
 .202 ,הרותה תודסומ
 ,227 ,223 ,היריעה תצעומ
 .141 ,הרותה ילודג תצעומ
 .162 ,תדה ירומ
 .203 ,לוח ידומילל יטרפ הרומ

 .167 ,םירידהמו םייילומ םירבחמ
 .190 ,א"מרת תנשב אשידק הרבחב תקולחמ
 .180 ,166 ,87 ,קצאקיבושטראי תקולחמ
 .157 ,שילאק ריעב תקולחמ
 .166 ,םיבושה תקולחמ

6 

 .243 ,142 ,איסורב הדובע תונחמ

 .245 ,203 ,םידמלמ

 תומחלמ
 .29 ,"דבשו ןילופ תמחלמ
 .21 ,ןיראטאטה תמחלמ

 .246 ,245 ,םיסורו -- ינמרג תמחלמ
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 .249 ,גוגמו גוג תמחלמ

 ,209 ,םידוהיה דגנ תינלופ תילכלכ תמחלמ
6. 

 ,167 ,136 ,132 ,29 ,הנושארה םלוע תמחלמ
0, 171, 181, 188, 193, 199, 203, 
9, 212, 213, 214, 216, 217, 233. 
 ,139 ,135 ,96 ,9 ,"נשה םלוע תמחלמ

2, 169, 207, 237, 243. 
 .29 ,הידבשו ןילופ תמחלמ
 .214 ,146 ,םיקיבשלובו ןילופ תמחלמ

% 3 % 

 .228 ,216 ,תורסנמ
 .228 ,תורעיו םיצע רחסמ
 .214 ,210 ,209 ,הכאלמו רחסמ

 .206 ,205,31 ,תלוגלוג-סמ
 ,210 ,209 ,206 ,בושאמאטב םידוהיה רפסמ

 תוגלפמ
 תדוגא -- לארשי תנומא ימולש) הדוגא

 ,140 ,(םיאדוגא ,םיחרפ ,םיריעצ ,לארשי
1 176, 185, 187, 188, 218, 219, 

2, 225, 227, 229, 231, 236, 239. 

 .215 ,דנוב
 .188 ,ל"יחה תירב רי"תיב

 רמוש ,יחרזמה ץולח ,יחרזמ יריעצ) יחרזמ

 .242 /223 ,218 ,217 ,207 ,179 ,(יתדה

 .218 ,י"א דרשמ
 .215 ,םיטסילאיצוס

 .154 ,לארשי תדוגא ילעופ
 ,184 ,('וכו ינויצה רעונ ,ןויצ יריעצ) םינויצ

6 204, 213, 214, 215, 217, 218. 
 .188 ,(ןיטסינויזבר) רייהצה

 .215 ,םיטסינאמוק
% ַ % 

 .194 ,193 ,142 ,ץחרמה תיבו הוקמ

 .249 ,םירפא ןב החישמ

 .179 ,םיחלושמ
 .הלכשה האר --  ,םיליכשמ

 ,אציבזיא -- קצוק -- אחסישרפ ידגנתמ
5 102, 113, 121, 127. 

 ב

 .136 ,ץישפאר -- זנאצ ינוגנ
 .198 ,179 ,177 ,זנכשא חסונ
 ,188 ,179 ,177 ,ידיסח -- דרפס חסונ
 .149 ם"יקשנבו םידכנ

 תרקי

= 

 102 ,101 ,82 ,/76 ,715 ,קצאקב הריגס

 -ב ןוילעהו םירחבנה תיב) טאנעס ז םייס
 .207 ,206 ,193 ,(ןילופ

 .248 ,ןויס 'כל תוחילס
 .186 ,אלולהד אמויו הכלמ הולמ תחועס
 .250 ,46 ,שילאקמ ברה לש הרות רפס
 .187 ,תודיסח ירפס

 תוירפס

 .46 ,םייהנפוא דוד יבר

 .179 ,בושאמאטב לודגה שרדמה תיב
 .187 ,בונישעיצ -- זנאצ ח"היבב
 .167  ,יקסנייציזראג | יייר
 .67 ,שטיוואבויל
 .98 ,ןיזדאר
 .236 ,213 ,בושאמאטב םיליכשמה
 .247 ,ןאקיטאווב
 י"אב תובשייתהל 'ילע ינוישר) ןיטאקפיטרעס

 .216 ,(טאדנאמה ימיב

 ע
 םיסמ טחסש ינלופ רטסינימ) יקסבארג תלגע

 .216 ,(םידוהימ
 ,181 ,(ג"כהיבב) םישנ תרזע
 .214 ,(לובגה) רפסה ריִע
 .34 ,המשנ תוילָע

 ,209 ,187 ,66 ,63 ,43 ,41 ,25 ,י"אל הילֶע
6. 

 .32 ,םד תלילֶע
 .51 ,םירמוכה תלילִע

 .םע ןומה האר -- .133 ,ךמע

 .215 ,םינותע

18 

 ּפ

 .244 ,םינאזיטראפ

 .23 ,איפסוליפ
 םיטילפ

 .144 ,139 ,136 ,םיטילפ

 .16 ,דרפס יטילפ

 .142 ,בושאמאט ריע יטילפ
 .233 ,142 ,141 ,ןילופ יטילפ

 .200 ,איסור יטילפ
 םיסקנפ

 .190 ,189 ,9 ,ק"חו ריעהמ קיתעה סקנפ

 .9 ,שדחה סקנפ
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 ,177 ,תסנכה תיב סקנפ
 .198 ,הרות דומלת סקנפ
 ,שטשאמאזב ח"מג ק"ח סקנפ
 .174 ,תולהקה יסקנפ
 .19 ,הנידמה ישאר יסקנפ
 .208 ,א"רד םיסנרפ
 ,194 ,193 ,192 ,62 ,הלהקה לש םיסנרפ

8. 
 .109 ,המודא הרפ
 .214 ,209 ,ריעה ינב תסנרפ

 .133 ,אניירקואב תוערפ
 ,(םירפס לע םימתוחה תומש) ןיטנארעמונערפ

2 174, 211. 
 .7ד ,םייברל תואקתפ

18 

19 

 צ
 םיקידצ

 .85 ,םיקידצ ויל
 ,113 ,85 ,רודה יקידצ
 .139 ,ןעיצילאג יקידצ
 .248 ,61 ,(תרוקב) רוזנצ

157 ,4 

 ק
 .245 ,עיצובירטנאק
 .866 ,החפשמ םש תץיבק
 .192 ,םיקידצ ירבק
 .292 ,השודקה רבק
 .21 ,20 ,19 ,ה"ת תנש ירבק
 .18 ,בושאמאט לש תוינומדק

 םישודק
 .23 ,ראב ק"ק ישודק
 .22 ,בושאמאט ישודק
 .23 ,בורמעג ק"ק  ישודק
 .23 ,ןיטנאטסנאק ישודק

 בושאמאטב תידוהיה תליהק
 ,187 ,180 ,175 ,בושאמאטב תידוהיה תליהק

2. 
 .194 ,הטיחשה ימדו םיסמ
 .193 ,הטיחש ימדמ הסנכה תקולח

 .180 ,הלהקה יסכנ
 .35 ,להקה תפוק
 .193 ,הלהק ישאר

 ,190 ,189 ,176 ,165 ,הלהקה תצעומו ןוטלש
1, 192, 193, 194, 222. 

 .208 ,זאמ בושאמאטב תידוהיה הליהק

105 

 ,יחרזמה לש הביטרפאוק
 .63 ,תויצרדיפנוק
 ,157 ,(ן"הבמר) סנה לעב ריאמ יבר תפוק

.217 ,7 
 .187 ,176 ,(ללפתהלו דומלל םוקמ) זיולק
 .232 ,213 ,ריעב םיאנק
 .187 ,176 ,םירפס ןוקית וא ןינק

 םינויצ תונרק
 .218 ,217 ,ל"קק
 .218 ,דוסיה ןרק
 .217 ,יחרזמ ןרק

 ,אביקע יבר ןרק

7 

,7 

5 
 םינבר

 .167 ,אקירעמא ינבר

 .162 ,לבול ,בושאמאט ינבר
 .254 ,207 ,102 ,זאמ בושאמט ינבר

 ,133 ,(רעניבאר ענאזאק) הלשממה םעטמ בר
0, 193, 213. 

 .31 ,18 ,ללוכה בר

 .18 ,הנידמה בר
 .157 ,133 ,ןילופ ינבר

 .143 ,םיטילפ םינבר

 .142 ,י"אב תישארה תונבר

 ,23 ,ןוממב הנקנש תונבר
 .139 ,תדה תפידר

 .215 ,םידוהי םיאפור

 .249 ,248 ,124 ,הלואגה יזמר

 .246 ,הדובעל חולשל תומישר

:8 

.3 

 ש

 .242 ,םידוהיה תלאש

 םיגחו תותבש

 .215 ,תבש תחונמ
 .191 ,23 ,תבש ללחמ
 .221 ,טויו תבשב ןחלש

 .178 ,הרות תחמש

 .178 ,תופקה תקולח
 ,בונישעיצמ יברה לצא תונחלשהו תולפתה

7. 

 .231 ,98 ,איסורב ןילופ יניתנ רורחש
 .62 ,29 ,אניירקואב תוטיחש

 ,179 ,176 ,(םידיסחה תיבל יוניכ) לעביטש
4, 187, 203, 204, 220/ 229. 
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 ישבוח האר -- .220 ,192 ,םירוחב לעביטש
 .דימהיב

 .217 ,דומלתו ך"נתל םירועיש
 .218 ,ברע ירועיש
 .203 ,דומיל רכש
 תויחכונ ילב םיטפוש) הבקסומב הישילש

 .142 ,(םשאנה
 .191 ,187 ,176 ,ריעה ןוטלש
 .191 ,זוחמה ןוטלש
 .20 ,ח"ת תנש ישודק תומש
 .178 ,176 ,םישמש
 ,173 ,172 ,168 ,139 ,138 ,האושה תונש

7, 188. 
 .222 ,68 ,העדמה תפש
 .32 ,דומלתה תפירש

 .35 ,30 ,ב"לקת תנשב ריעה תפירש
 ,134 ,57 ,ט"ח"ערת תונשב ריעה תפירש
7 169, 177, 178, 179, 181, 214, 
7 

 .213 ,ינלוחה קעטאליבה תפירש

 תרקי

 ּת
 .246 ,םיזגהראת

 .213 ,םילהת תרימא -- םילהת

 .57 ,48 ,45 ,הבישי ספות

 ,ש"מי ל"ימח י"ע ןברוחה תונש ,ט"תו חיית
0 21,/ 22,/ 23, 24, 25, 26, 27/ 28, 
9 41, 43, 46, 163, 248, 249. 
 ,35 ,19 ,ט"תו ח*ת תונשב וברחנש תולהקה
9 212. 

 .251 ,215 ,111 ,108 ,107 ,תלכת

 ,198 ,173 ,167 ,142 ,136 ,הרות דומלת
3, 204, 233. 
 .142 ,קצאלאפ ,אקעליווב תוסיפת
 .223 ,93 ,תולפת
 .25 ,הלוגה תוצופת
 .194 ,תולהקה יקוחל יקסדוסליפ ןונקת
 .198 ,190 ,178 ,177 ,בושאמאטב תונקת
 .142 ,ןברוחה רחא ןיאושינ ינינעב תונקת
 .36 ,זנכשא תוברת
 .48 ,31 ,30 ,תולהק עשת



 תורכזהו תויומד

 גרעבנייוו ןימינב

 ,קהבומ ידיסח תיבב אציבזיאב דלונ ביל השמ ר"ב ןימינב 'ר וניבא
 לצא תיסור הלכשה םג לביקו ,תודיסחה חור יפל ד"מהיבו םירדחב ךנחתנ
 .ריעב םיניוצמה םירוחבמו ,תובוט תודמו תולוגסב ןנוחמ 'יהו .םיטרפ םירומ
 םלתשה םשו שטשאמאזמ דבכנ ריבג ,םהרבא 'ר תב הרש תרמ ונמא חקל
 ,תינלופו תיסור תופשה בטיה עדיו ,לוח ידומילב לידבהלו שדק ידומילב ומצע

 ,הלמה ןבומ אולמב ידרח ידוהי לש סופיט 'יהו ,הפורצ תודהי חור גופסו
 .םהה םימיב יתרוסמה שובל אשנו

 בשייתה ורחסמ ילגרלו ,יאבצ ןלבק השענש דע חילצהו םירחסמב ליחתה

 .יסורה אבצמ הברה םידודג ודמע םשש בושאמאטב
 ןקסעל השענו הבחר דיב בדנו ריעה יכרוצ לכב ומצע בלתשה ףכית

 ,ריעה תצעומ רבחו ,יסורה ראצה ןוטלש ימימ דע הלהקה סנרפ ,הרופ ירובצ
 םיניצק םע ותורשקתהו ,ריעב הבושחה ותדמעמל תודוהו .תינוריע קנאבב דיקפ
 ללכה יכרוצ דעב ןלדתש השענ ,דאמ בושח םלצא 'יהש ריעה ידיקפו םיהובג

 .ותולדתשהו ותרזע שקבמו שרוד לכל ןוצרב הנענ 'יהו ,טרפהו

 ימיבו ,יממעדחבטמ לש דסימו ןגראמה 'יה הנושארה המחלמה תונשב

 'להו ,םיירוביצ תודסומ בורב םידוהיה חכ-יאבמ 'יה תיאמצעה ןילופ תמוקת
 .ללבהל עגונש תויעבה לכב ליעפ

 יחו ,םיירוביצה וידיקפתמ רטפתה ותשלוח ללגב םינורחאה ויתונשב
 .ב"צרת רדא ח"רדא בוט םשב רטפנ ,ויבורקו וידידי גוחב

 ה"ע םהרבא 'ר תב הרש תרמ בל תבידנ הבושח השא הרקיה ונמא

 :.רדא ט"י בוט םשב הרטפנ
 לרעפ ןהכה לאירזע רמ הלעבו ןימינב ר"ב אליב חנח ונתוחא

 .ד"יה .לאומש םהינבו שטשאמאזמ

 .ד"יה גרעבמעלמ קלאפ השמ הלעבו ןימינב ר"ב 'יח ונתוחא
 -אזמ רונש ןבואר ר"ב ךורב הלעבו ה"ע ןימינב ר"ב ליכאר ונתוחא

 .י"אב רטפנ ,שטשאמ
 .תבט א"כ צ"איה ןימינב 'ר תב האל ונתוחא
 .בילפרת תבט ב"כ ה"ע ןימינב ר"ב ריאמ יכדרמ דמולמה רוחבה וניחא

 .םלועל ונבל קמועב תורח םנורכז
 טייחעבג ,\החפשמו גרעבנייו\ סחנפ

 ביבא לה ,ותחפשמו גרעבנייוו השמ

 לסראגי ויו ן\ילָסורב ,החחפשמ\ טצטיו\ועיסניפ הקבר
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 הצנ תרכזמל

 םישנאב רשיה שיא קדצ לעופו םימת ךלוה רקיה ילעבו וניבא
 שםטיוועקניפ ה"ע דוד ר"ב השמ

 בושאמאט -- שטשאמאז -- ןילבולמ

 ךישת רייא 'ח םוי בוט םשב רטפנ
 םלועל ונתאמ שומי אל ורכז

 הקבר \תטא

 םהינבו\ ,טאטשנייו\ השמ בָקעיו האל הרש ותב

 ד"יה ןילבולמ ןאמטיל לאיחי
 ה"ע הרש ותשא

 ח*וי

 קצאווטאב ד"יה םנבו הנוי הלעבו ילאדלאג ,יליסעפ
 ד"יה םייח ,ד"יה יקסנאנזאפ םייח הלעבו הלואג

 ה"ע דוד ר"ב השמ הלעבו אגיפ

 קאטשנייוו ףסוי

 הרפש ותשא ,ליכשמו דמולמ שיא 'יה ,לאפינראטב ן"רת תנשב דלונ
 הנושארה המחלמה ימיב ,אנמרוה ול 'יה היבא ,שזראבזמ םיובלעטייט תיבל
 אשנ ותניב בחורו ותלכשהל תודוהו ,איסור קמועל הבורעל םיסורה והוחקל

 ןסקנפכ דבע תומחלמה יתש ןיב ,הובג דיקפ םלצא 'יהו הלשממה יניעב ןח

 ריעב בושח םוקמ ספתו ,ךאברואו רעלאט םילודגה רחסמ יתב לצא ישאר

 .םיטפשמב ררובכ ומע ושמשו ומע וצעיתה ךבוסמ ןינע לכבו ,לאפינראט
 .ד"יה םיצאנה י"ע וגרהנ אינעה ותבו סקאמ ונבו ותשאו אוה

 יבצו זיראפב ותחפשמו דוד ,קראי אונב ותחפשמו השמ וינב וראשנ
 .לארשיב ותחפשמו שריה

 רעלטראג ןבואר
 םימת ,תכל ענצהו םימש ארי ,ינרות שיא ,סעשטייח ילבואר ותוא וארק

 סנרפתה ,ראופמ דיסחו תובוט תודמ לעבו תוירבל חונ ,ויתוכילהו וישעמב
 ןבומב לודג רישע לבא ,ירמוחה ןבומב ינע וימי לכ 'יה יכ םאו ,ופכ עיגימ

 ויהש קחציו דוד וינב םירשי רוד לדיג ,וקלחב חמשו ןוחטב לעב 'יהש ,ינחורה
 הלעבו אנירג ויתונבו ,ד"יה ,םימש תאריו הרותב םיניוצמו םידיסח םיכרבא
 .טייש ףסוי השמ הלעבו אדניה ,רעלפעט םולש הלעבו האל ,טומרעוו לארשי

 .םהיתובקעב םיכלוה ,ח"ויו
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 רקיה וניבא תומשנ ןורכזל

 ה"ע טומרעוו ןחכה קחצי המלש רך"ב 'ילא השמ
 (זלכשת זומת ה"כ) ה"ע קחצי 'ר תב ליזערר ונמאו

 םיארי .ה"ע אטוי ותשאו המלש 'ר וירוה לצא וכוניח לביק ה"ע וניבא

 ,דימהיב ישבוחמ 'יהו לעביטשבו םירדחב דמלו ,םפכ עיגימ ונהנש םימילשו

 לש וידיסחמו ,ל"ז ילעשוהי יברד םידיסחה תיבב ללפתה ,ויתובא יכרדב ךלה
 "יה ובל .תובוט תודמב ןוכנ ועבטמ ,דבכנ רחוס 'יה ,ל"ז בונישעיצמ צ"הה

 התיה ה"ע ונמא .ךרצנל רוזעל ךרד אוצמל לדתשהו ,תלוזה לש ויתולבסל שיגר

 םיחרוא תסנכה ומייקו םחכמ רתוי הקדצ ונתנו ,ותרזעל דימת הדמעו ליח תשא
 ימיב תורצהו םידודינה לכבו ,ינרותו יתרוסמ ךוניח ונתנ םהינבל ,בוט בלב

 םיבהוא םהל ושכר םהיתובשומ תומוקמ לכבו ,הז םכרדב וכלה המחלמה
 םהייח ימיל םיעבשה תונשב בוט םשב ורטפנו םירשי םייח ויחו ,םידידיו
 .קראי וינב

 .ונכרדב ונל ריאי םהינורכז

 רָט8י ויג ,סמנטרב ,םתהפשמו רעטונומ טפיל\ הָקבר לרעפ
 סעלעגנא סאל ,םתחפשמו לרעפ ותשאו טומרעוו \הכה ריאמ לאומש

 גרובסטיפ ,םתחפשמו \יערג לארשיו אביל הרש
 סםטלעגוא סאל ,םתחפשמו רעארג המלש ברה\ צגיפ

 טרֶאי גינ ,טםתחפשמו טורק שיביילו לויי\ר אטוי

 רעטנומ יולח לאומש ר"ב רעב בוד
 תוצמהו הרותה רמוש ,דבכנ רחוס ,ל"ז רעטנומ רעב בוד 'ר יבא

 אלו םיכורא םידגב דימת שבל ,ותוינוציחו ותוימינפב יתרוסמ היהו ,רודיהב
 ,הבחר דיב תתל בהאו בוט שיא ,ריעה יכרוצ לכב לועב אשונ 'יה ,ונקז ץצק

 תיבב ןינמה תראהו תקסהל וסיכמ עייס הברהו ,םילהת הרבחו ינש תיב יאבג
 חרב המחלמה ץורפב .םיברל תדועס שלש תדועס םש ןתנ וימי לכ ,ינש
 .ד"יה ץיזלעב תונושבכל םינמרגה והוליבוה םשמו אווארל

 םויב הרטפנ הדבכנו הבושח השא התיה שירעב 'ר תב לץטרנענג ימא
 .ו"צרת לולא ה"כ

 רדחב דמל ,יתד ךוניח לביק ,ג"ערת תנשב דלונ ,ד"יה םחורי יחא םנב

 רעלפעט ןימינב 'ר ורומ וילע עיפשה דוחיבו םיטרפ םידמלמ לצאו יחרזמ
 קנאבב דיקפכ דבע ,וחורמ וילע ליצאיש בטימב ול םליש ד"יה יבא .ד"יה
 רקובב ומויב םוי ידמ ךלה הז לכבו ,ינרדומה רעונה ןיב ליעפ 'יהו יוואדול
 םע דחיב אווארב ראשנ אוה .תוירבל חונ 'יהו ,רוביצב ללפתהל ד"מהיבל

 םינמרגה וספת ותוא ןכא ולוצינו תוירא תודועת גישהל םידוהיל רזעו ,ה"ע יבא
 .ד"יה ץיזלעבב ףרשנו

 חצנל םחכשא אלש ויחאו םנב
 וחחפשמו רעטנומ טפיל
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 ןאפש 'ילא

 ,קסנילאוו רימדאלב דלונ .ה"ע ןאפש ליבעט דוד ר"ב והילא 'ר וניבא
 ישבוחמ 'יה רגבתנשכ ,םירדחב דמל ,ךלה םכרהבו ,קהבומ ידיסח תיבב ךנחתנ

 ,תוירבה םע ברועמו תוכילה םיענ ,רחוס 'יהו בושאמאטמ השא אשנ ,ד"מהיב
 לכב ,םדא לכל םינפ ריאמו וינפ לע ךוסנ ךויח 'יה דימתו ,תובוט תודמ לעב
 קזיח ,םדא ינב חור ואכד תוקוצמהש רבשמהו המחלמה ימיב וליפא ויח
 עדיו שיא ינב םע ךלה תוניתמו תחנב ,רשויבו םותב גהנתהו םינחורה ויתוחוכ

 .ויריכמ לכ לצא בהאתהל

 הליחתמ בשייתה הקירמאל ואובב ,קסירט ידיסחל ותיבמ ךייתשה אוה
 ותריד עבקשכ ,ד"בח ידיסחל ומצע ברקתה וידיסח גוח אצמ אלו ,אגאקיש ריעב

 רמול ועבק ותמזי יפ לַעו ליבאתעשטמ ברה ד"מהיבב ללפתה ןילקורבב
 דועישה תועיבקב דמל .םויה דע םייקתמש רבד םוי לכב םילהת תועיבקב

 םימיב וליפאו ,הנומא ירמוש נ"כהיבב הצרהש ןאמלוא השמ ברה לצא ארמג

 אלש םוי ריסחה אלש טעמכו ,רועישהל אובל וחכ תיראשב ץמאתה שלח 'יהש

 םיבהואו םידידי ול שכר קרַאּפ ָארַאבב רדש םיטועמה םינשבו ,רועישהל אובי

 תנש רדא ח"רדא םויב וייח ימיל םיעבשה תנשב בוט םשב רטפנ .םינמאנ
 .ח"ישת

 .המחלמה תונשב וימולע ימיב רטפנ 'ילא ר"ב יכדרמ וניחא
 .לארשיב ,ןתנ םנבו ןאפש אטנעי ותשא
 .אגאקישב גילעז םנבו בקעי םנב
 .קרָאי וינב יקסוועלאמ השמ הלעבו אילאמ אטוי םתב

 .ד"יה םילעחמ רענירג בקעי ר"ב ןתנ

 .ד"יה יכדרמ אניה האל ח"ויו ,לופש ארבאד ותשאו קחצי

 לכימ לאיחי םנתחו אצנירפש ותשא רעדא יכדרמ ףסוי ר"ב שריה 'ר
 .ה"ע טאלבנייוו

 בקעי הלעבו טימורפ םתב לאומש ר"ב הנח ותשאו רעפייפ השמ 'ר

 לארשי םנב ,ד"יה בוקילוקב וגרהנ םהידלי הרשעו דניירפ ןהכה המלש ר"ב

 רעקוצ בקעי ר"ב קחצי םנתחו ד"יה ח"ויו רעלעה 'ירא 'ר תב לקיר ותשאו

 :הי'ע

 אגייפ ,םייח ,בקעי םהינבו לזייר עקנאש ותשאו ןאמגנוי שירעב בוד 'ר
 .ד"יה םירמ ,אמילב
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 רעלש ףסוי
 ד"יה םירקיה וניתויתאו ונירוה תומשנ ןורכזל
 תנש ןושחרמ ט"כ םויב רטפנ ,ה"ע רעלש ריאמ ר"ב ףסוי 'ר וניבא

 .ייארק יקסייטלא לואנראבב א"שת

 .םיל "ירא 'ר תב םירמ תרמ ונמא
 .הקבר .עלאטיג ,עשטניירב :םהיתונב
 .לדנעמ םחנמ םנב

 םש וגרהנ םתצקמ ,בונישעיצל בושאמאטמ םינמרגה י"ע ושרגנ םלוכ
 .ד"יה ,ץיזלעבב תומה-הנחמל וחלשנ םתצקמו

 .םלועל ונתאמ שומי אל םכינורכז

 לאטרשי רול ,ותחפשמו רעלש ריאטמ

 ץייוש ,ןיריצ ,ותחפשמו רעלש לאכימ

 סרטי ויו \תחפשמו רעלש סחונפ

 רערנעלדעירפ ריאמ

 יבר עדונה ףירחה ןואגה לש ותב ןב יתבש ר"ב לאימחרי ריב ריאמ 'ר
 .םירפס תוירישע לש רבחמ ,אשראוו קצאלפמ ה"הללצז ץנוצ שיבייל

 ד"מהיבב דומלל ךלה רגבתנשכו ,םיטרפ םידמלמ לצא ךנחתנ ריאמ 'ר
 רחא םג ומתוח וילע עיבטה תיתודיסח הריואו ,ל"ז ילעשוהי 'ר צ"הה לש

 רדתסהו איסורל הנושארה תימלוע המחלמב לגלגתנשכו ,השעמה םלועל אציש
 ,וינב ךוניח לש ותגאדמ המש ראשהל הצר אל ,הסנרפב יוארכ המש ומצע
 אלו ויחב לבס תובר ,ותחפשמ גוחב יחה עונצו ןותמ שיא 'יה ,ןילופל רזחו
 .'א רהא ה"כ םויל עבקנ צ"איה ,ןורחאה ומוי דע ויתונורקעמ רס

 הלעבו עילאמ .ןילקורבב ףסוי הלעבו האל .לארשיב םהינבו הקבר ותשא
 .אילרטסיוא ,ןרובלמב טארבסייוו השמ

 אביוט ותשא ,בושאמאטמ ,ןייטשדלאג לשיפ םירפא ר"ב קחצי 'ר ח"הרה
 רעגרעב ליוונייז לאומש ר"ב אביל ותשאו רזעלא םנב ה"ע לאוי ר"ב 'יח
 לריצ םתב ,םדליו אביוט ותשאו םינוב םנב ,ב"בו םייח םנב ,םהידלי הרשעו
 .ד"יה אווארב םינמרגה י"ע וגרהנ םלוכ רדנס הלֶעבו

 םיוברעגרעב ןושרג רזעילא ר"ב בקעי

 לועב אשנש ,דבכנ רחוסו יתד 'יה ,ריעב תודבכנו תוקיתו תוחפשממ
 םנבו ,שיבא םהרבא 'ר תב ליטע ותשא .(טבש 'ז רטפנ) .הבחר דיב ריעה יכרוצ
 .(ושח 'ג צ"איה) ה"ע לשיפ םירפא םנב .ד"יה סיצאנה י"ע וגרהנ ןמלז רואינש
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 רעטופ בוד חספ

 .רדא הייכ רטפנ ה"ע רעטופ םנוב ןושרג ריב םוד חספ 'ר ח"הרה
 .ה"ע ףסוי 'ר תב ליכער לדיא ותשא
 .ד"יה ןאמדלאג םחנמ ר"ב ןימינב הלעבו האל הרובד הנח םתב
 ,ריאמ קחצי ,שירעבוד ח"ויו בוד ר"ב ךורב ןרהא הלעבו אליב הרש םתב

 .ד"יה ,ליסעפ ,לידא לחר ,תידוהי ,חספ
 ,קחצי ןנחלא ח"ויו ,םיובנירג ףסוי יכדרמ ר"ב בקעי הלעבו ליזייר םתב

 .ד"יה איסעפ לידא ,לחר עבשילא ,תידוהי ,בוד ,חספ
 .בוד חספ 'ר תב אשעפ םתב

 לאירזע הלעבו אנראשט םתב ,לידא ותשאו באר יכדרמ קחצי 'ר
 גולפ לזייר םהיתונבו רעזעלג לארשי הלעבו אמיס םתב ,אווארמ ןאמקראטש

 הלעבו תידוהי םתב ,רעדא יכדרמ ףסוי הלעבו אשעפ םתב ,ד"יה ץיוורוה לחרו
 .אשטנעה םתב ,רעטופ םנוב ןושרג

 ח"ויו יכדרמ ףסוי ר"ב ליטע ותשא רעטופ םנוב ןושרג ר"ב ןמחנ 'ר

 םהינבו עשטרימ ותשאו שירעבוד ,לאנתנ 'ר תב עילאח ותשאו יכדרמ ףסוי

 ןסינ רוחבה .ןמחנ תב אילאמ-אטוי הלותבה .ד"יה ןמחנ ,הקבר ,עילאמ אטוי
 .ותורחב ימיב רטפנ ןושרג ר'ב

 רזעילא הלעבו אזיור ,ליכער לדייא ח"ויו לחר ותשאו ךעטש ףסוי 'ר
 ,ףסוי ר"ב המלש םנב ,ד"יה 'יח הכלמ ,לדניירב ,הנח ,רפרק לאומש ר"ב יבצ
 .הרובד לחר ויתונבו עשוהי םנבו

 םנב ה"ע לאומש ר"ב חאל 'יח ותשא ,טאלבנעביוט רזעילא 'ר ח"הרה
 רדנפ 'ר הלעבו הניב םתב .םחנפ 'ר םנב ,ןסינ ג"י רטפנ בקעי חשמ 'ר

 הלעבו לרעפ םתב ,ד"יה רתסא ,רזעילא ,לאומש .בקעי ,הנח ח"ויו ץיוורוה יולה

 ח"ויו רעכעב חספ הלעבו לטיג אליב םתב ,לרימ ח"ויו ןאמרביל באז ר"ב אדוי
 .ד"יה לאקזחי ,ףסוי ,לארשי

 .ד"יה ךורב םנב ,אלייב ותשא ,רעדא יכדרמ ףסוי ר"ב לארשי 'ר

 .ףסוי ח"ויו גרעבנירג ךלמ ןושארה הלעבו יכדרמ ףסוי 'ר תב הנח

 .ד"יה ילתפנ ,לחר .עשאש ,עשאב ח"ויו רעסעמ רשא לאומש ינשה הלעבו ,יכדרמ
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 לרעפ ךינעה

 ,אקנעבידב א"נרת תנשב דלונ ,םולש לארשי ר"ב ךינעה ךונח ןושרג 'ר

 ,טרופקנארפ -- ןישרעבש ק"דבא תוילגרמ ביל אדוהי יבר ןואגה עזגמ רצנ
 ,שידיאב לרעפ לע תירבעב תוילגרממ םתחפשמ םש ויתובא ופילחה תוביס ינפמו

 ראפתה אל ודועמש ןינעמ ,ט"וי תופסות לעבו ,םישובלה לעב םינואגה דכנו

 לע רומשל םוצו ,וסוחי םהינפל בשחו ,וינבל ארק ותריטפ םדוק קר וסוחיב
 .םיכודיש ינינעב ןהו ויתובא דובכל 'יהיש םהייח תגהנהב ןה ,םסוחי

 םשו ,זדול ריעל ותריד םולש לארשי 'ר ויבא קיתעה ותודלי ימיב דוע
 וב וגזמתהו ,ןיזדאר תודיסחל דומצ 'יהו ריעה ינבר לצא הדמתהב דמל

 אמילב לרעפ תרמ בושאמאטמ השא חקל ,תולענ תונוכתו תוימורת תודמ
 ,וירועיש לע רמש ,וידי רחסמב חלש יכ םאו ,ררופש קחצי 'ר תב 'יחת

 רתויה ןדמלהו ןיזדאר ידיסחמ ןאמצייו לדוד 'ר תא רקב תופוכת םיתעל
 יה ןיזדארמ יברה רבד .תכשוממ החישב ומע עשעתשה לדוד 'רו ,ריעב לודג
 .ותיב ינב תא ךניח הז חורבו ויניעב שודק

 יכרוצ ראשו ץובירו דוביכ ,תוטשפב םילוח רוקיב תוצמ םייקל ריהז ןכ
 ויתומצע וינב וניפ כ"חאו גרעבמארבב ו"שת בא םחנמ ט"כ םויב רטפנ .הלוחה
 הלעבו הרובד 'יח ותב ,לרעפ אמילב ותשא וירחא חינה .ק"היע םילשוריל
 .לרעפ ןאמפיל ט"וי ,לרעפ םולש לארשי וינבו ,רעלפעט ג"רב םולש

 המחלמ ימיב הקירמאב 'יה ,ןיזדאר דיסח .ררופש השמ ר"ב קחצי 'ר
 ,תודיסחהו הרותה חור יפ לע וינב ךנחל ידכ בושאמאטל רזחו הנושארה תימלוע
 .איסורב טבש ז"י רטפנ

 ךייא 'ז םויב הרטפנ רעגניז לאנתנ 'ר תב החרופצ אפישט ותשא

 בונישעיצ ידיסחד לעביטש ידמולמ גלפומ רוחב חשמ םדיחי םנב .איסורב

 הרטפנ לחר םתב .ה"ע ןאמצייוו דוד יבר ודפסו ,טבש ז"י וימולע ימיב רטפנ
 .התודליב

 םתב .םולש לארשי ר"ב לרימ ותשא .ךילבאנק ףסוי ר"ב השמ 'ר
 .ד"יה ח"ויו רעלגעיצ ףסוי הלעבו ליטע

 לארשי ר"ב לחר ותשאו טאלבנירעב לאומש ר"ב שריה ףפוי 'ר
 .ד"יה 'יח ,הכרב םהיתונבו םולש

 .ד"יה ליכער ,אטאלז ח"'ויו אפישט ותשאו ררופש השמ ריב םחנפ 'ר

 םייח ח"ויו בוד באז ר"ב הרש ותשא ,ץלאמ שירעב ר"ב אפיל 'ר
 .ד"יה אמיס
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 סקאר קחצי

 ריעמ ואצומ ויבא ,בושאמאטב דלונ סקאד יבצ ר"ב קחצי םייח 'ר

 רדתסהל ודיב התלע אלו םש התמ הנושארה ותשא ,בושאמאטב בשייתהו ,דארב
 הצר ל"ז ילעשוהי 'ר צ"הה ,בושאמאטב וידלי בזעו הקירמאל עסנו םש

 ואובב קחצי ,םיכסה אל ויבא לבא .י"אל ותעיסנב ריעצה קחצי תא חקיל

 הרות תניחבמ הקירמא התיה םהה םימיבו ,הנש הרשע שמח ןב 'יה הקירמאל
 רוחבל טרפבו ,דאמ השק 'יה הרות יפ לע םייחה ןויסנו ,השק עקרק תדו

 תונרקב ומצע זחא שפנ תריסמבו ויתונתשע דבא אל אוה לבא ,ריעצ

 ךרטצהש ףא ,בושאמאטב לביקש ךוניחהמ הטנ אלו ,תודיסחהו הרותה חבזמ
 לכור השענ ואובב ףכית .םייחה תמחלמ תואיצמב שגפהלו ותייחמ לע חיורהל

 רס םויה תסנרפ לע חיורהה ךא רשאכו השק דבעו (רעלדעפ רעמטסאק)
 .דומלל לעביטשל

 אלש הקירמאב םוי וילע רבע אלש ונממ יתעמש בושאמאטב ותויהב

 .םינשושב הגוס וכרד 'יה םינמזה לכב אל יכ םא -- ארמג דומלי
 הרטפנ) ה"ע ןישטראקמ רעגרעב דוד 'ר תב עכענ תרמ ותשא אשנשכ

 .הרותב וירועיש לע רמש תאז לכבו החפשמ לוע ול 'יהו ("פרת טבש 'ח

 ,(סנירושניא) תוחוטבה קסעב קוסעל ויבא םע דחיב ליחתה 1897 תנשב
 קחצי לש ינָאפמאק סנירושניא ארקנו וינב תא ויפתושל חקל םימיה תוברב

 .םויה דע םייקתמה ,וינבו סקאד

 רעצב עדויה שגר לעב תובוט תודמ לעבו הרות ןב רקי ידוהי 'יה אוה
 .הסוכמו עונצ ןפואב ,וחכו ונוממב ורזעל ורבח לש

 רחא דוחיב ,םיל רבעמ ויבורקו לארשי ץרא יינע תבוטל השע הברה

 צ"הרה םע דדיתה םש ,בושאמאט ותדלומ ריעו י"א ז"פרת תנשב רקיב רשא
 ותעפשה פ"עו ,בושאמאטמ ברהו בונישעיצמ ר"ומדא ל"ז ןיבור שיבייל יבר

 האר) ריִעה תודסומו ויבורקב ךמתו ,ויבורק לש תוינע תולותב יתש אישה
 .(הרות דומלת לש יאבגהמ הלבק 380 דומע ךוב רוכזי רעוואשאמאט

 תודהי לש םינובה ינושארמו םיקודאה םייתדה ייחב הרועמ 'יה אוה
 כ"חאו ,אקארקמ דרפס ישנאו לעביטש רעטסעהל ךייתשה הליחתמ ,תידרחה
 "הו .99 רפסמ ינריוטא בוחרב דרפס ישנא י"נב תדע ורבח םע ורבחתה
 .תעדו הרות הבישיה ידסיממ

 הנפוה םהילעש ויתונבו וינב ךוניחב ותריסמו ותדובע 'יה דחוימ קרפ
 ,םהמע דמלו הצוחה תאצל םחינה אל םיתבשו םיגחה ימיב ,ובל תמושת לכ
 ויתוחא ינש ולצא לידגה ןכ ומכ ,ויכרדב םיכלוה וידכנו וינב לכש חילצהו

 ותב םירשי רוד וירחא חינהו ו"שת ןויס ד"וי בוט םשב רטפנ .םאישהו

 הלעבו ה"ע לדנימ ותב ,םהרבא ףסוי ,השמ וינב ,רעפפיש 'יחתפ הלעבו האל
 ,שראמראי שיבייל הלעבו לרימ 'יח ,ןאמדעירפ רטלא םייח ברהב לימעל רשא
 .דוד ונבו ,לעדניפס יכדרמ הלעבו לעסיז לחר
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 אנוואדאפמ ה"ע אלאפאט קחצי םהרבא ר"ב םייח 'ר
 וסיכמ הנב אוה ,הביבסה לכב דבכנ הקדצ לעבו לודג ריבג תורעי רחוס

 ליח תשא התיה אקשיד הרש ותשא .אנוואדאס ריעב ץחרמו הוקמו ד"מהיב
 .ןויבאל החלש הידיו ,םיחרוא תסנכה תוצמב הקסע הברהו .הלעבל תרזועו

 אוויזישטמ אילאמ ותשאו ותנמא ותרות דיסחו הרות ןב ליזנע 'ר םהינב
 .ד"יה ח"ויו

 הרותב קסע בוט גזמ לעב ,יקסוואקשטיק שירעב 'ר הלעבו רתסא םתב
 .ד"יה ח"ויו ,וימי לכ תוצמו

 .בל בידנ 'יה ה"ע הרש ותשאו םהרבא 'ר

 .ה"ע המחנ אנעה תינברה ותשאו ל"ז אנוואדאס ק"דבא בקעי לארשי ברה

 .רדנסכלא ידיסחמ ,ד"יה ח"ויו הקבר ותשאו ףסוי 'ר
 .ד"יה "ויו השרומ ןאמרעבא דוד 'ר הלעבו אניירב
 (לארשי חמשיה לש וסיג) דנאלעקנוט לבייפ ר"ב קחצי 'ר הלעבו אקלע

 .ד"יה םייח םנבו ,םימת קידצ

 ילמוג ,ד"יה ח"ויו ץינעלעשטשעשפ אקסוז רדנסכלא 'ר הלעבו אדירפ
 .הקדצו דסח

 .ביבא לתב ט"ויתה דכנ ףראדסלעגנעב ןתנ 'ר הלעבו הרובה םייחל לדביו

 ילאיב ךשא רךיאמ
 .אנוואדאסמ ה"ע בייל דוד ריב ד"יה ילאיב רשא ריאמ 'ר
 .ןימינב 'ר תב ד"יה הקבר אשטניירב ותשא
 םתב ,אגיפ םתב .ד"יה רתסא םדליו ןאמכאר ארוק הלעבו אדניה םתב

 .ד"יה לישריה םנב ,הרש
 ש"ת תנשב אנוואדאסל ךומסה לעגעי רעיב םינמרגה י"ע וגרהנ םלוכ

 .ד"יה
 .דייה ץינעלעשטשעשפ ןימינב ר"ב אקסוז 'ר
 .ילמהרבא ,לאומש ,יכדרמ ,םייח םהינבו ,דייה םייח 'ר תב אדירפ ותשא
 .ד"יה ץינעלעשטשעשפ ןימינב ר"ב חשמ רוחבה
 .ד"יה .זאמ קסנימ יקפוואניארט לאיחי הלעבו ןימינב 'ר תב רתפא

 .ד"יה םהרבא ,המלש ,לישריה ,לאומש ,לדנימ ,אליב ,ח"ויו
 .אשראוומ ד"יה יקפנימיזדאר בקעי הלעבו ןימינב ר"ב אזיור

 גרעברעבליז ןמלז םייח
 גרעכרעבליז םינוכ החמש ר"ב ןמלז םייח 'מ יבא תמשנ ןורכזל

 אלאפאט ליזנע 'ר תב אזיור ימא ,ד"שת תנש 'ינמרגב גרהנ ןישולקמ
 .זיראפב ה"שת לולא ב"י הרטפנ אנוואדאפמ

 ,חצנל םחכשי אל רשא םנב
 םיווב החמש
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 ןאמרעבא ךורב ר"ב רוד
 רבד םש ,ןאקאז ביל 'ר תב לדיא הרש ומא ,הבושח החפשממ ואצומ

 רדנסכלא ידיסח ינושארמ גייווצנריב אביקע 'ר ודודו ,אשרוב רוג ידיסח ןיב

 הרות ןב רחוס 'יה ,אנבודאסמ אלאפאט םייח 'ר תב אניירב ותשא ,אשרוב
 ,םייח םהינב ,תודמ לעבו שפנ רקיו בודא שיא רדנסכלא ידיסחמ םימש אריו
 .ד"יה אשרוב וגרהנ אקשיד הרש ,עשוהי לאומש

 ךאלמ עשוהי רך"ב לאומש םייח
 במאראזמ יקסרעטאט טידנעב ףסוי ר"ב אטלא ותשא ,אשרו-קסוטלופמ

 ל"ז רוגמ יברהו ,רוג ידיסח יבושחמ רעקנעלאקסאר ןושמש 'ר הדוד ,טשאק
 .ד"יה אשרוב וגרהנ םלוכ .אגיפ םתב .ולש היולהב ףתתשה

 .ירשת ג"כ לאטנעגנאל באז ףסוי ריב המלש םקעי 'ר ח"הרה
 ןאמייה אבא םהרבא ג"הרה תב האל תרמ העונצו הבושח השא ותשא

 .בוניליא ק"קר ר"באר ליז
 .ה"ע שירעב בוד 'ר תב ליטע תרמ ותשאו ןירג השמ ר"ב לאיחי 'ר

 יולה לארשי ר"ב יבצ 'ר דסחו הקדצ השוע םישנאב רקיה ח"הרה
 רייא 'ג םויב רטפנ ,זלעב-בוזאלב ידיסחמ .באלסורעי-םידערמ ה"ע ןייטשטאר
 .ןילרעבב ז"שת

 ותחפועמו ןייטשעטאר השמ

 ,זלעב ידיסחמ ה"ע ץיפש ןחכה לאקזחי םירפא ר"ב קחצי 'ר ח"הרה
 .ח"שת רייא 'ח ,ןילבולב ל"חיל דוחיבו וחכמ רתוי ןתנ

 .ה"כשת בא 'ח ,ה"ע 'ירא 'ר תב חאל הרש תרמ ותשא

 .הפיחב ה"כשת בא א"כ ןהכה דוד םנב

 ,אמעט 'יתונב ,ב"וש ףסוי יכדרמ 'ר ח"הרה תב רענירג לעטאמ השאה
 .י"נ רענירג בקעי 'ר תונב ד"יה אילאמ

 םייח 'ילא 'ר ארקנה 'ילא 'ר ח"הרהב גרעבזארטש שיבייל םייח 'ר
 .זלעב ידיסח יבושחמ ,סנושרג

 .י"אב רטפנ בושאמאטמ יינש יולה ריאמ שיבייל ר"ב קחצי יכדרמ 'ר

 ז"י ץיזלעבב וגרהנ ילחר הדליה םתבו גראב דוד 'ר תב ינראשמ ותשא
 .ד"יה ןושח

 .ד"כשת תבט 'א רטפנ ץלאהקיפ לאומש דוד ר"ב םחנפ 'ר
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 ל"ז אלאפאט םייח ר"ב בקעי לארשי ברח
 אנוואדאפ ק"דבא

 ,ותונתונעו ותקדצב אלפומ 'יה ,תודמו הרותב לודגו ןיאטח ליחדד ארבג
 ול 'יהו ,ובל לכב ןנבר ריקומו םיחר .חורה ליצאו שפנה ןידע ביטמו בוט שיא
 ונבו לאומש תראפתה ק"הרה לצא דאמ בושח 'יהו תומימתב םיקידצ תנומא

 ב"צרת תנש רדא ח"רע רטפנ ,רדנסכלאמ ד"יה ןורחאה ר"ומדא שודקה
 .קאטסב כ"נמו אנוואדאסב

 תינקדצ השא ה"ע ךורב םהרבא ברה תב המחנ אנעה תינברה ותשא
 .איסור ןאטסקאזאק לובמאזדב ד"שת רדא ה"כ הרטפנ ,תינמכחו

 דוד ברה תב הקבר ותשא ,אנלבאיב ב"וש השמ לאימחרי ברה םנב
 םינמרגה י"ע וגרהנ םלוכ ,בקעי לארשי ,הוח םהידליו השרוב צ"ומ רעניילק

 .ד"יה

 ןיטשרוב קחצי בקעי ר"ב ךורב םהרבא ברה

 םידמול םלוכ םינב רשע דחא ול 'יהו ץיירוא רבו ןהבא רב 'יה ויבא
 לעב ןואגה לש קהבומ דימלתו ,ותודלימ יוליע 'יה ךורב םהרבא 'ר  ,םיגלפומ

 ,םחבש הנומ 'יהו םיניוצמ םידימלת השלש ול 'יה ותפוקתבו ,ל"ז 'יח שפנ

 םילוכי םניא רבד הזיא השקמש םעפ לכב יכ ,לזרבכ םדא השקה רמא וילעו

 .ומוקממ זוזל

 השענו וידומילב ףיסוהו ,ןאזורמ םולב תיבל רתסא 'יח תרמ השא חקל
 ,םלועה תויוהב יקבו חלוממו חקפ ןובנו םכח 'יה ,םוצע ףירחו קהבומ ח"תל
 ,הארמל דמחנו םינפ תרדה לעב ,ןיסומינב רתכומו תולוכשא שיא חור רקי

 תועיבמו ןח תוקיפמ תוצצונו תוריאמ ויניע ,םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ
 ומע עגמב אבה לכו ,םיליצאה וינפ לע ךוסנ 'יה דחוימ רהוז .הלמחו הבהא
 תוליצא דוהו תראפת ולוכ 'יה תנרוקהו תטקושה ותעפוה ,ותוישיאמ םיסקה
 לכב ,לארשיב ד"בא תויהל הצר אלו הזמול ריעב ברל והולבק ,שפנה תנידעו

 ,רדנסכלא ידיסח ילודגמ 'יה ,םיקחרממ וילא ואב תורות ןידו םיכבוסמ םינינע
 לכבו ,ויתונב יחקול ןוחבל לאומש תראפת ק"הרה לש חילשה 'יה אוהו

 .ומע וצעיתה השק רבד
 .ד"יה םשה שודיק לע גרהנ םשו שטיוואנאראבל טלמנ המחלמה ץורפב
 לאיחי ,ח"ויו אזור ותשא ןימינב ,קסלעשאנב ותחפשמו השמ וינב

 הלעבו אדניה ויתונב ,ותחפשמו החמש ,קסוטלופב ותחפשמו לארשי ,ותחפשמו
 ידי לע וגרהנ םלוכ ,ח"ויו קעבלא המלש הלעבו הרובד ,אוואלמב ח"ויו השמ

 .ד"יה םינמרגה
 ק"דבא אלאפאט בקעי לארשי ברה הלעבו המחנ אנעה תינברה ותב

 לאימחרי ונבו הנבודאסמ ברה ינב םיכורא םייחל וראשנו .ורטפנ ל"ז אנוואדאס

 .י"אב ותחפשמו
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 ל"ז ןאמפעטאג יולה יקפוי תסוי םהרבא ברה
 טשעראקוב-יסאימ ר"ומדאה ןאריזואמ

 צ"ההב ,ץיוואקשאלמ 'ירא ןרהא 'ר צ"ההב ,יסאימ ריאמ 'ר צ"הה ןב
 'ר ק"הרהב (ןאלשימערפמ לריאמ יבר ק"הרה ןתח ח"ירת תבט 'כ) יקסוי 'ר

 ק"הרהב ,ןושמש תוריזנ סרטנוק רפס רבחמ (חירת ןושח ט"י) ןאריזואמ ןושמש

 אלכיה ינבמ .תמא ירבד רשוי בתכ ס"חמ (ה"'נקת ולסכ 'כ) אזריבזמ שיווייפ 'ר
 ,ה"הללצז בושטאלזמ דיגמה ם"ירה ק"הרהו שטירזעממ לודגה דיגמה לש אשידק

 ,ןישדארב ק"דבא ריאמ 'ר ק"הגהב ,ןיטאינס ק"קד מ"מ השמ ןרהא 'מ צ"ההב

 ג"הבכשר ןואגהב ,םהרבא 'ר ןואגהב ,ןישדארב-יראטס ק"דבא ןושמש מ"גהב

 ק"הרה דכנו ,ס"שו בוט םוי תופסות ס"חמ רעלעה יולה ןאמפיל בוט םוי ונבר

 'ר ק"הרה דכנו ,בושטאלזמ ילכימ 'ר ק"הגהב שזראבזמ ףלאוו ןימינב 'ר

 ,ח"בה דכנו ,א"יכעו ע"יז שודקה ט"שעבה ןרמ ונניע רואמ דכנ זיבזעממ ךורב
 .שדוקב הלעמלו דיסחה י"ר ,י"שר ,ל"שר ,שובל

 תונוכת לעב .שפנ רקיו קידצ שיא ,ארפס אלמ אנצו קהבומ ח"ת 'יה אוה
 תומימחו תומימת ועיבה םיפיה וינפ רתסלק ,תוימורת תודמב ןיוצמו תולענ

 בר 'יה וימולע ימיב ,םדא לכ בריק תומיענה ויתוכילהב ,תוחקפב בלושמ

 תנשבו ,יבר רעסאי ארקנ 'יהו טשעראקובב ונכשמ עבק ו"ערת תנשבו יליארבב

 םלועב תרכומ תוישיא 'יהו ןילקורבב ,גרובסמאיליוו דרומב בשייתה ב"פרת

 תנשב .החורל החותפ התיה ותיב ,םיבהואו םידידי ול שכרו ם"ירומדאו םינברה

 רודה ילודג בורמ חבתשנש ,םירקע ג"י לע המילש הנומא רפס סיפדה .ש"ת

 תנש רדא דוי םויב ויח ימיל םיעבשה תנשב בוט םשב רטפנ ,םהיתומכסהב

 .ח"שת
 יבצ מ"גהב אנקא ק'דבא סחנפ מ"גה תב אגיפ תרמ תינקדצה ותשא

 ירוא יבר ק"הגה תדכנ ,יואלאדאפ ק"דבא ירוא מ"גה ןתחו בטוק ק"דבא

 המחלמ ,בל תבוטו תינמכחו תדמולמ התיה ,ה"הלצז ןילבולמ הזוחהו קסילערטסמ

 .ה"שת ןושח 'ד םויב הרטפנ ,םיאכדנו םיינע היח ימי לכ הברקו לדל הנתנ

 : ךרובי םירשי רוד םהירחא וחינה

 צ"הרה ןתח יטיס יזריוזב בר ןאמסעטאג יולה 'ירא ןרהא ברה םנב
 .ה"הלצז ןעטערטסמ ר"ומדא

 .ןורבח תבישי דימלת שריה יבצ ברה

 .א"יר תבישי דימלת באז ןימינב 'ר

 .א"יר תבישי דימלת שיבייפ םלושמ 'ר
 .יבר רעמילשורי ךאברוא שוניב ןימינב ברה הלעבו הרובד תינברה םתב
 .יקצולס אשוז 'ר ח"הרה הלעבו לרעפ הקבר םתב

 תבישי דימלת ןהוזבוקאי קחצי םהרבא ג"הה הלעבו לטיג תינברה םתב
 .סנעדראגויקב בר םילשורי תראפתו קצעלק
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 קידצ היהי םלוע רכזל
 חאליע יבד ירא
 לאיצכקמ םילעפ בר
 לארשיל תודיסח תצפהב ץ)ג'י
 הנשויל הרטעה ריזחה
 הנובתו תעד דמילו דמל
 הכזו הרוהט 'ד תארי
 הרותל םכישמה ותמכח תצעומב
 הלמחב םלחנו םירשמ ץעו"
 הלהתל עדונ בוטה ועמש

 צ"הגה ר"ומדא ק"כ ה"ה
 ה"הללצז שיביל 'ירא ר"רהומ
 .בול בכושאמאטו בונישעיצ ק"דבא

 ב'שת רייא ו"כ םויב רטפנ
 זנאצמ ה"הללצז 'יבוט קחצי 'ר צ"הרהב

 יברב ,בוגאלגמ לידנעמ םחנמ יברב ,אשירב כ*נמו בוגאלגמ ריאמ יבר ק"הרהב

 ן"רמ ןתח לאראנמ לודגה רשא יבר לש ותב ןב ,ץישפארמ 'יעשי רשא
 ,ןיטקיטמ ם"רהמ ,גרובמאהמ י"ר םינואגה דכנ שדוק ערז סיחמ ץישפארמ

 ה"הללצז האוודאפמ ם"רהמו ץנימ י"רהמ

 ןרמ ג"הבכשר ק"הגה ונבר תב ,ה"ע המחנ תרמ תקדצה תינברה ומא דצמו
 לשעה 'ר יברה ,םירפא רעש ,יבצ םכח ,ל"שרהמה דכנ ,זנאצמ םייח ירבדה

 ה*הללצז גארפמ ל*רהמ

 יבר ינב אווארבמאדמ ילסוי יבר ויחאו אנראטמ שריה יבצ יבר ק"הרה דכנו
 ה"הללצז יבצ יברב אווארבמאדמ דוד יכדרמ

 ץינזאקמ ילהשמ יבר ,אטפאמ םימשל רואה ,ןילאווזמ ןושמש יבר ,ק"הרה דכנו

 ק"הגה ונבר ןב קסנעזילמ רזעלא יבר ,לארשי תדובע לעב שודקה דיגמה ןב

 היהללצז קסנעזילמ ךלמילא 'ר יברה ג"הבכשר
 הלוגה רואמ ק"הרהב ,בונישעיצמ החמש ירבדה ןרמ ק"הרה האישנ יבד אנתחו
 עשוהי יבר ןרמ רודה תפומ ק"הרה ןתחו ,אוואנישמ לאקזחי ירבדה ןרמ
 לארשי בהואה ןב בוקניזמ ם"יר ק"הגה דכנו זלעבמ םולש רש ןב אזלעבמ
 חקור השעמ ,דארבמ ריאמה די ,שילאק ק"דבא םירפא השמ יבר ,אטפאמ

 זיטה ,אקארקמ המלש יניגמ ,רוש תואובת ,אנזוופמ םימכח תוכימסו ,דארבמ
 ה"הללצז דובכה רצוא לעבו א"מרהו ח"בהו

 ,תוקומע הלגמ ,אתועינצד ארפס ,הנויד ןויקיקו םעט ךורב לעב ק"הגה דכנו

 ה"ע ךלמה דודמ רצנ י"שר דע ןילבולמ אנכש 'ר יברהו ם"רהמו א"שרהמ
 .א"יכעו "יז

 וידימלתו וינב
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 ןילבולד בושאמאט ק"קב ד"יח םישודקה ונתדע ינב רכול
 ! חולסל אלו רוכזל ,חוכשל אלו רוכזל ,המדאה ןמ ונילא םיקעוצ םערז םדו םמד

 ! תידוהיה בושאמוט
 תודהיב הילוח ,ונבל דמחמו ונניע ןושיא ,ונתבצחמ רוקמו ונתרוה ריע
 ,ליעומ ישונא רמוחב תוצופתה לכ הסנרפו הנזש ,תוילגה םא -- ןילופ

 הרות לש אינסכא התיהו וניתובא לש םעיזו םלמעב תורודה ךשמב התנבנ

 התלע ,תוירבלו םימשל םיבוט ראפ יעטנ תלדגמו ,םידסח תלימגו הדובע

 ןוילכ דע םימויא םירוסיו םיונע םוהתב העקש .םיצאנה דקומ לע ר"הועב

 שש םע דחיב ףטו םישנו םישנא ,תוירזכאו תונושמ תותימב וגרהנ ,רבק אלל
 האושה תונשב -- ד"יה םשה תשודק לע םירוהטו םישודק י"בחא תובבר תואמ
 ןהירוריגו םירוראה םינמרגה םיאמטה םיחצורה י"ע -- ה*שת-ט"צרת העוזהו

 .םימהוזמהו םילפשה םינלופה

 !הרבעו הפלח תידוחיה הליהקה
 ךתלדג אולמ תא אטבי רשא םלוהה בינה היא !ךל ןנוקיש הניקה המ
 הנוכנה הלמ היאו .ךויז םעונו ךתרהטו ךתשודק תא ,ינחורה ךתראפתו
 ?!וננברח-ךנברח לדוג הברקב רוצאתש

 ! תינלופה בושאמוט
 ונב ודסיש ,םיקיתוה ךריע יבשות !?ךיניכש ןדבאב תוארל תשוב אל ךיא
 יניעל וצחמנו ושטור תולותבו םירוחב תיאר !םיפא תעיזב ריעה וללכשו

 דועו ?ץעורל תכפהו ונב תדגב הכיא !םהילע תלמח אלו תסח אלו !שמשה
 ,םידוהי םדמ ךיוג תיור !השאו שיא קנויו ללוע ןקז דעו רענמ תירכהל תרזע
 !! תשרי םגו תחצר ,לארשי שוכרמ ךסיכ תאלמ

 םינימאמו םיוקמ ונא .'וגו סוכ רובעי םכילע םג ,ןסוח םלועל אל לבא
 וניניעל םיוקיו ,האב ילואג תנשו יבלב םקנ םוי איבנה ירבדל ונא םיבורקש
 .'וגו וירצל בישי םקנו ,םוקי וידבע םד יכ

 ! בושאמוט יאצוי הטילפה תיראשל
 תפותו תומלצ-איגב ונרבעש ,הדמשהו העוזה ידירש האושה ילוצינ ונחנא
 ונמק ,םיוגה לש םתמחו םפא לע ,רבקה טוביחו םונהיג ירודמ לכב םיצאנה

 לכבו .תיאמצעו תינובר הנידמ םע ק"הצראב 'יחתל ולאוגו לארשי רוצ תרזעב

 תידוהיה בושאמאט םאו ,תודהיה םויק לש בהזה תלשלשה ךשמנ תוצופתה

 רפסלו ינחורה םכרדב ךישמהל ,םהיצלח יאצוי ונילע לטומ ,העדגנו הברח

 ןעמל .םישודק תומו םירוהט םייח לש וניתובא תוערואמ תא םיאבה תורודל

 תא אצמנ הזבו ,ןושעי רשא השעמהו ןוכלי רשא ךרדה תעדל ודמלי
 .ה .ב .צ .1 .ת ,חצנל םריכזנ דובכה תאריו שדוק תדרחבו ,הדיחיה וניתמחנ

 טעטימַאק םפליה רעוואשאמאט לש דץוה
 -פאקסאמ ףסוי ,ןעזדלעפ הנוי ,גנידלעמ-ןאמלירד יאמש ,ץלֶאה ןושמש
 עריה ,סופנעוועל ףסוי דוד ,רעדעלסייוו המלש ,רערהעל *ילא ,רעדנלדעירפ
 ,ןאמראוו קחצי ,טאלג לכימ ,ץיבור ךלמילא ,ררופש אנינח ,סופנעוועל
 .ץלאה שיבייל
 .רעלפעט ג"רב השמ ,לעסייז קחצי ,ןאמפלעה יכדרמ : תרוקיבה דעו
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